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Summary 
 

 

This thesis investigates the competition rules’ relationship to pharmaceutical 
patents and describes the tug-of-war between originators and generics. 
 
 
The pharmaceutical sector is governed by strong interests and economic 

forces. The patent is key and necessary for the creation of incentives for 

private actors to pursue in research and development. At the same time it is 

essential that patent protected pharmaceuticals after a certain amount of time 

get exposed to generic competition. Originators will do anything in their 

power to maintain their exclusivity regarding their pharmaceuticals for as 

long as possible. This results in slightly dubious behaviors and strategies 

which aim to prevent or delay generic entry. 

 

Since patent related disputes easily arise between different pharmaceutical 

companies, patent settlements are entered into to avoid costly and time 

consuming litigation. Such patent settlements can be viewed as 

anticompetitive. This thesis engages into an inquiry of the different aspects 

of patent settlements and the issues surrounding them. The issues associated 

with settlement agreements’ purposes and the competition law’s ignorance 

before these are discussed. Furthermore, the competition authorities’ 

possibility to assess the strength of a patent when assessing a patent 

settlement’s compatibility with the competition rules will be criticized. 

 

Undertakings with a dominant position have a special responsibility towards 

their competitors and they are not allowed to abuse their strength. How 

dominant undertakings’ behavior within the pharmaceutical sector should be 

assessed and the extent to which an undertaking’s intent should be given due 

weight within the competition assessment is discussed. Furthermore, a 

dominant undertaking’s special responsibility and the possibility to let the 

patent rules alone correct certain behaviors is analyzed. 

 

The pharmaceutical sector is currently undergoing structural changes. The 

potential consequence these concentrations in the pharmaceutical sector may 

have in the future is discussed. Furthermore, it is argued that the 

Commission might be authorizing such acquisitions all too easily and that 

this may have unsolicited consequences. 
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Sammanfattning 
 

 

Denna uppsats utreder konkurrensrättens relation till läkemedelspatent och 
den eviga dragkampen mellan original- och generikatillverkare. 
 
 
Läkemedelssektorn är ett område där starka intressen och ekonomiska 

krafter styr. Patentet är centralt och nödvändigt för att privata parter ska få 

incitament till forskning och utveckling. Samtidigt är det nödvändigt att 

originalläkemedel efter en viss tids ensamrätt konkurrensutsätts av billig 

generika. De stora läkemedelsföretagen gör allt i sin makt för att kunna sälja 

sina läkemedel med ensamrätt så länge som möjligt. Detta resulterar lätt i 

tveksamma beteenden och strategier för att hindra eller fördröja generiskt 

inträde. 

 

Då patentrelaterade tvister lätt uppstår mellan läkemedelsföretag ingås ofta 

patentförlikningar för att undvika kostsamma och långdragna processer. 

Patentförlikningarna kan i vissa fall anses vara konkurrensbegränsande. I 

uppsatsen behandlas olika aspekter av patentförlikningar och problematiken 

kring dessa. Problematiken kring förlikningsavtalens ändamål och 

konkurrensrättens ignorans inför detta diskuteras. I uppsatsen kritiseras 

konkurrensmyndigheternas möjlighet att bedöma ett patents styrka som ett 

led i bedömningen av en patentförliknings förenlighet med 

konkurrensreglerna. 

 

Företag med dominerande ställning har ett speciellt ansvar gentemot dess 

konkurrenter och företagen får inte missbruka sin styrka. I uppsatsen 

diskuteras hur dominerande företags beteende inom läkemedelssektorn ska 

bedömas och i vilken utsträckning företagens syfte ska tillmätas betydelse 

vid den konkurrensrättsliga bedömningen. Vidare förs diskussion kring ett 

dominerande företags speciella ansvar och möjligheten att endast låta 

patentreglerna korrigera vissa beteenden. 

 

Läkemedelssektorn genomgår i nuläget strukturella förändringar. I 

uppsatsen diskuteras de konsekvenser originaltillverkarnas förvärv av 

generikatillverkare kan komma att få i framtiden. Vidare argumenteras för 

att kommissionen eventuellt godkänner förvärv inom läkemedelssektorn 

alltför lättvindigt i dagsläget och att detta kan få oönskade konsekvenser. 
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1   Inledning 
 
 

1.1   Bakgrund 

 

Läkemedelsindustrin omsätter stora summor pengar varje år och är en 

bransch där patent och den ensamrätt som därmed erbjuds är central. 

Patentet är nödvändigt för att privata parter ska få incitament till forskning 

och utveckling. Samtidigt är det av betydande vikt att originalläkemedel 

efter en viss tids ensamrätt konkurrensutsätts av billig generika. På 

läkemedelsmarknaden möter således samhällets behov av forskning och 

utveckling för att få nya lösningar gällande läkemedel, intresset av att öka 

konkurrensen och sänka priser genom att släppa in generika på marknaden. 

 

Det pågår en ständig dragkamp mellan original- och generikatillverkare och 

konkurrensen på läkemedelsmarknaden är hård. Generikatillverkarnas mål 

är att börja saluföra generika på marknaden innan efterfrågan avtagit och det 

ursprungliga läkemedlet ersatts av nya patentskyddade läkemedel. Efter 

generiskt inträde på marknaden sjunker dock priset för originalläkemedel 

drastiskt. Det ligger därmed i originaltillverkarnas intresse att till det yttersta 

försöka bibehålla ensamrätt till läkemedel och således fördröja generiskt 

inträde. Detta resulterar lätt i konkurrensrättsligt tveksamma beteenden 

vilket är utgångspunkten för denna studie. 

 

Patentrelaterade tvister uppstår inte sällan mellan läkemedelsföretag och 

patentförlikningar kan då vara en lösning för att undvika kostsamma och 

långdragna processer. Denna typ av förlikningar aktualiserar dock en rad 

konkurrensrättsliga frågeställningar då de kan innebära potentiella 

konkurrensbegränsningar. 

 

Då det ligger i originaltillverkarens intresse att erhålla och bibehålla 

patentskydd för läkemedel kan det vara lockande att tänja på gränserna vid 

ansökan om patentskydd och tilläggsskydd. Var gränsen går för tillåtet 

beteende och missbruk av dominerande ställning kan dock diskuteras. 

 

Det ligger i samhällets intresse att det finns balans mellan ensamrätt och 

konkurrens på läkemedelsmarknaden. Förvärv av konkurrerande 

verksamheter kan dock påverka den balansen och frågan är vilka 

konsekvenser detta kan få. 
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1.2   Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utreda i vilken utsträckning läkemedelsföretag 

agerar i strid med konkurrensrättsliga normer när de utnyttjar sitt 

patentskydd för att stoppa eller försena generikatillverkares inträde på 

marknaden. Inom ramen för detta kommer följande frågeställningar 

behandlas: 

 

1. Är patentförlikningar att betrakta som konkurrensbegränsande avtal 
och således förbjudna enligt artikel 101 FEUF?  

 
2. Kan lämnandet av vilseledande uppgifter till patentmyndigheter 

utgöra missbruk av dominerande ställning?  
 

3. Vilka konkurrensrättsliga konsekvenser kan företagsförvärv inom 
läkemedelssektorn få?  

 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Utgångspunkten för studien är de EU-rättsliga konkurrens- och 

immaterialrättsliga reglerna. Inom ramen för denna studie kommer endast 

artikel 101 FEUF, artikel 102 FEUF samt regler om företagsöverlåtelser 

behandlas och således kommer annan konkurrensrätt, såsom regler om 

statsstöd, inte beröras. Internationella konventioner som kan ha betydelse för 

rättstillämpningen kommer inte ges något större utrymme i denna studie, 

annat än att nämnas i förbigående. Exempelvis kommer TRIPs-avtalets 

tillämplighet inte ges någon betydelse vid diskussion och undersökningar. 

Komparativa aspekter kommer inte behandlas i någon större utsträckning. 

 

Studien riktar sig till läsare som förutsätts ha en grundläggande juridisk 

kunskap och således kommer inte grundläggande immaterialrätt respektive 

konkurrensrätt behandlas mer än övergripande. 
 
 
Då studien syftar till att undersöka utvalda ageranden och problem inom 

ämnesområdet kommer andra eventuella ageranden (exempelvis 

licensvägran) inom ramen för läkemedelspatent och konkurrensrätt inte 

behandlas. 

 

Patentförlikningar kommer endast studeras i den mån de träffats mellan 

generikatillverkare och originaltillverkare. Patentförlikningar mellan 

originaltillverkare kommer således inte behandlas inom ramen för denna 

uppsats. 
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Koncentrationer på läkemedelsmarknaden kommer endast behandlas inom 

ramen för syftet med denna uppsats. Således kommer inte koncentrationer 

mellan originaltillverkare med kompletterande forskning och där förvärvet 

innebär eliminering av en potentiell konkurrens att behandlas. 
 

 

1.4   Metod och material 

 

I denna studie undersöks och analyseras de konkurrensrättsliga aspekterna 

av läkemedelsföretags utnyttjande av patentskydd för att stoppa eller försena 

generikatillverkares inträde på marknaden. Tre problemområden undersöks 

och analyseras. Traditionell rättsdogmatisk metod har använts för att 

fastställa gällande rätts innehåll. Således har praxis från EUD, vägledande 

uttalanden och beslut från kommissionen samt litteratur varit av intresse. 

 

Ett rättspolitiskt perspektiv har anlagts som komplement till den traditionella 

rättsdogmatiska metoden. Med rättspolitiskt perspektiv åsyftas en analys av 

omständigheter som har lett till att vissa samhälleliga frågor har reglerats på 

visst sätt. Bakomliggande intressen har beaktats och sättet på vilket 

lagstiftaren har valt att skydda dessa intressen har studerats. Även 

rättstillämpningen har analyserats ur ett rättspolitiskt perspektiv. 

 

Det finns doktrin som berör konkurrensrättens relation till immaterialrätten. 

Dock är mycket litteratur inriktad på dessa rättsområdens generella relation 

till varandra mer än det specifika ämnet för denna uppsats – 

läkemedelspatentet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Uppmärksamheten 

för patentförlikningar har ökat de senaste åren och om detta har bl.a. 

Anderman och Ezrachi publicerat en bok med samlade artiklar i ämnet. 

Denna bok har använts frekvent och varit till stor hjälp då praxis på det EU-

rättsliga området i stor utsträckning saknas. Ledning i ämnet har även till 

stor del hämtas från kommissionens tre utredningar om patentförlikningar 

samt utredningen av läkemedelssektorn. 

 

Vilseledande av patentmyndigheter som en form av missbruk av 

dominerande ställning uppmärksammades först i och med AstraZeneca-

domen och därav har denna dom från tribunalen fått stort utrymme i studien. 

Denna nya typ av missbruk har inte behandlats i doktrin, utan det enda som 

finns skrivet på området är de artiklar som behandlas i uppsatsen. 

 

Företagsöverlåtelser inom läkemedelssektorn är ett område som 

kommissionen nyligen uppmärksammat i konkurrensrättsliga sammanhang. 

Litteratur och praxis som behandlar ämnet och problematiken saknas dock. 

Däremot behandlar kommissionens utredning av läkemedelssektorn ämnet 
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och utredningen har således varit det huvudsakliga underlaget för denna del 
av studien. 

 

1.5   Terminologi 

 

I denna studie används en terminologi som är allmänt vedertagna inom 

konkurrensrätten för att beskriva vissa typer av patent, produkter och 

därmed sammanhängande strategier. Följande begrepp förtjänar dock ett 

förtydligande. 

 

Generikatillverkare är tillverkare av generiska produkter. 

Generikatillverkare kan träda in på marknaden med generiska produkter då 

patentskyddet för den befintliga originalprodukten löper ut och när 

dataexklusiviteten för originalprodukten upphör. 

 

Generikaprodukt är en produkt som motsvarar en originalprodukt och som 

marknadsförs på marknaden så snart patentskyddet för originalprodukten 

löpt ut och dataexklusiviteten upphört. Priserna på dessa produkter är i regel 

mycket lägre än på originalprodukterna. 

 

Generiskt läkemedel/generika avser läkemedel som har samma kvalitativa 

och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser och samma 

läkemedelsform som ett referensläkemedel och vars bioekvivalens med 

detta referensläkemedel har påvisats genom lämpliga 

biotillgänglighetsstudier. Definitionen är densamma som används i 1 § 

läkemedelslagen (1992:859). 

 

Huvudpatent är det patent som avser de aktiva ämnena i läkemedlet och 
oftast det första patentet för ett läkemedel. 
 
 
Läkemedel avser varje substans eller kombination av substanser 
 

1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att 
förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller  

 
2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att 

återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom 

farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att 

ställa diagnos.  
 
Definitionen är densamma som används i läkemedelslagen. Läsaren bör 

dock observera att det finns andra definitioner på läkemedel och sådana 

avvikande definitioner kan användas i de källor som använts till denna 

studie. Påpekas bör i detta sammanhang att kommissionen i sin 
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utredning av läkemedelssektorn har en något annorlunda avgränsning i sin 
definition av läkemedel. 
 

 

Originaltillverkare är verksamma inom forskning, utveckling, 

godkännandeprocessen av nya produkter inklusive de prekliniska studier 

samt kliniska försök som behövs för godkännande för försäljning, 

tillverkning, marknadsföring och leverans av innovativa läkemedel. Deras 

produkter omfattas vanligen av patentskydd. 

 

Originalprodukt är en patentskyddad produkt framtagen av en 
originaltillverkare. Patent innehas oftast av originaltillverkaren. 
 
 
Patentförlikning är ett avtal om att förlikas om en pågående eller förestående 
patentrelaterad tvist. 
 
 
Succéläkemedel är läkemedel som globalt omsätter mer än 1 miljard US-
dollar årligen. 
 
 
Tilläggspatent är ytterligare patent utöver huvudpatentet och avser t.ex. 

olika doseringsformer, produktionsprocessen eller särskilda farmaceutiska 

formuleringar. 
 
 
Härtill ska nämnas att hänvisningar till EU-fördragen endast sker med 
angivande av nuvarande numrering. 
 
 
Trots att denna uppsats tar sikte på läkemedel, kan det mesta som nämns 

även appliceras på medicintekniska produkter och patent för dessa. Studien 

kan således även vara av intresse ur ett medicintekniskt perspektiv. 

 

1.6   Disposition 

 

Inledningsvis ges i kapitel två en övergripande bakgrundsbeskrivning av 

konkurrensrätten, immaterialrätten och dess relation till varandra. Kapitlet 

syftar även till att beskriva patentets roll och betydelse på 

läkemedelsmarknaden. Därefter ges en närmare undersökning av tre 

problemsituationer då patenträtten kan kollidera med konkurrensrätten på 

läkemedelsmarknaden. Denna undersökning omfattar patentförlikningar och 

dess laglighet enligt artikel 101 FEUF vilket behandlas i kapitel tre; 

missbruk av patent i strid med artikel 102 FEUF vilket behandlas i kapitel 

fyra; samt företagsöverlåtelser inom läkemedelssektorn som behandlas i 

kapitel fem. I det sjätte och avslutande kapitlet analyseras och diskuteras 

resultaten av denna studie. 
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2   Bakgrund 
 
 

2.1   Övergripande konkurrensrätt 

 

2.1.1 Konkurrensrättens syften 
och skyddsintressen  

 

Ett av EU:s övergripande mål är att främja den gränsöverskridande handeln 

och därigenom skapa en enhetlig marknad. Konkurrensreglerna, vars 

yttersta syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv och fungerande 

marknad till nytta för konsumenten, fyller en viktig funktion för 

uppfyllandet av målet.
1
 EUD har uttalat att syftet med artikel 101 och 102 

FEUF är att hindra att konkurrensen snedvrids till nackdel för 

allmänintresset, de enskilda företagen och konsumenterna.
2
  

 
 
Konkurrensrätten kan även sägas ha målet att uppmuntra innovation som 

leder till att bättre produkter utvecklas. Konkurrensrätten bygger på teorin 

att om en marknad konkurrensutsätts, kommer företag tävla inte bara genom 

priskonkurrens, utan även genom utveckling och förbättring av befintliga 

produkter och dess kvalitet. 
3
 

 
 

2.1.2   Övergripande konkurrensrättslig reglering 

 

EU:s konkurrensrätt innehåller två centrala förbud; förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal i artikel 101 FEUF och förbudet mot missbruk 

av dominerande ställning i artikel 102 FEUF. Reglerna återfinns i första 

kapitlet avsnitt VII FEUF. Central för EU:s konkurrenslagstiftning är även 

förordningen om kontroll av företagskoncentrationer  

(”Koncentrationsförordningen”).
4
 

 

Artikel 101 FEUF förbjuder avtal mellan företag, beslut av 

sammanslutningar av företag och samordnade förfaranden av företag som 

har som syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. 

I artikel 101(1) FEUF regleras förbudets hårda kärna genom att uttryckligen 

 
1  

Gustafsson, s. 20 f.  
2 

Uttalande från EUD i förenade målen 46/87 och 227/88, domskäl 25. 
3 

Anderman, s. 250.  
4  

Förordning 139/2004. 
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förbjuda priskarteller och liknande, uppgörelser om kvotering av produktion 

m.m. som hindrar företagets produktivitetsutveckling, samt geografisk 

marknadsdelning eller kunduppdelning. För att förbudet ska vara tillämpligt 

måste agerandet dessutom påverka handeln mellan medlemsstaterna, d.v.s. 

ha en gränsöverskridande effekt/påverka samhandeln. 

 

Avtal som är förbjudna enligt artikel 101(1) FEUF kan rättfärdigas enligt 

artikel 101(3) FEUF om det bidrar till att förbättra produktionen och 

distributionen av varor eller bidrar till teknisk eller ekonomisk utveckling. 

Dessutom måste konsumenterna få ta del av en rättvis andel av förtjänsten. 

Konkurrensen får dock inte helt utplånas oavsett fördelarna. Någon 

prövning enligt artikel 101(3) FEUF behöver dock inte göras om avtalet 

omfattas av de gruppundantagsförordningar som finns. Gruppundantag finns 

bl.a. för avtal om forskning och utveckling samt för avtal om 

tekniköverföring.
5
 

 

Artikel 102 FEUF förbjuder missbruk av en eller flera företag med 

dominerande ställning på hela eller en väsentlig del av den inre marknaden. 

Även här finns ett krav på gränsöverskridande effekt. Att inneha en 

dominerande ställning på marknaden är inte förbjudet per se, utan det är 

t.o.m. så att det många gånger är positivt att även stora företag utövar aktiv 

konkurrens. Däremot måste ett dominerande företag iaktta särskild hänsyn 

till övriga parter på marknaden och styrkepositionen får inte missbrukas.
6
 

Såvida ett företag inte innehar en dominerande ställning går det inte att 

korrigera dess ensidigt konkurrensbegränsande agerande.
7
 

 

Koncentrationsförordningen är tillämplig på koncentrationer med 

gemenskapsdimension. Förordningen föreskriver att sådana koncentrationer 

ska anmälas till kommissionen innan genomförande samt att genomförandet 

kräver kommissionens godkännande. En koncentration föreligger då flera 

tidigare självständiga företag slås ihop eller då ett företag förvärvar kontroll 

över ett annat företag. Enligt artikel 2(2) koncentrationsförordningen ska: 

 
En koncentration som inte påtagligt skulle hämma den effektiva 

konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av 

den, i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller 

förstärks, [...] förklaras förenlig med den gemensamma marknaden. 

 

Om kommissionen vid sin undersökning av den föreslagna koncentrationen 

finner att det föreligger allvarliga tvivel om förenligheten med den 

gemensamma marknaden, kan företagen genom åtaganden undanröja 
 

 
5  

Förordning 1217/2010 respektive förordning 772/2004. 
6  

Bernitz, s. 155 och Gustafsson, s. 144.  
7  

Bernitz, s. 155. 
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kommissionens tvivel och därefter erhålla godkännande.
8
 Sådana åtaganden 

kan exempelvis innebära avyttring av verksamheter vilket resulterar i 
minskade marknadsandelar. 

 

2.2   Övergripande immaterialrätt 

 

2.2.1 Immaterialrättens syften och 
skyddsintressen  

 

Immaterialrätten har till syfte att uppmuntra utvecklingen i samhället genom 

att särskilda rättigheter erhålls för kreativitet och innovation.
9
 Genom 

immaterialrätten erbjuds ensamrätt som vedergällning för investeringar och 

offentliggörande av kunskap. Ensamrätten utgör incitament för fortsatt 

forskning och utveckling. Utan erhållande av ensamrätt skulle uppfinningar 

och kunskap i hög grad hållas hemlig och utvecklingen skulle inte ha samma 

möjlighet att röra sig framåt. Långsiktigt ökar detta konkurrensen (till 

konsumenternas fördel) mer än om ”friåkning” på uppfinningar och 

skapande hade varit möjligt.
10

 
 

 

2.2.2   Övergripande immaterialrättslig reglering 

 

Immaterialrätten består av fyra huvudområden: patent, varumärkesskydd, 

mönsterskydd och upphovsrätt. Upphovsrätten ger skydd för musik, 

litteratur och annat konstnärligt skapande. Varumärkesskyddet, 

mönsterskyddet och patenträtten är däremot delar av det s.k. industriella 

skyddet och ger skydd för tekniska lösningar, produkters utseende och 

varumärken och andra varukännetecken. Immaterialrätten är till viss del 

harmoniserad inom EU, men varken TEU eller FEUF innehåller några 

immaterialrättsliga bestämmelser och utformandet av en EU-immaterialrätt 

är ett pågående arbete. 

 

Utöver EU-rätten är många länder anslutna till internationella 

överrenskommelser som Bernkonventionen (BK) från 1886 avseende 

upphovsrätt, Pariskonventionen (PK) från 1883 avseende det industriella 

rättsskyddet, Patent Law Treaty (PLT) från 2000 och Patent Cooperation 

Treaty (PCT) från 1970 vilka båda avser patenträtt. Konventionerna 

administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO), vilket är 

ett av FN:s fackorgan. Medlemmar av Världshandelsorganisationen (WTO) 

är även anslutna till TRIPs-avtalet som trädde i kraft1994 för industriländer 

 
8  

Se artikel 6 koncentrationsförordningen.  
9 

 http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Immaterialratt/ (2012-07-18). 
10 

Korah, s. 2 f. 
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som Sverige och 1996 för utvecklingsländer. BK, PK, PLT och TRIPs-

avtalet är dock folkrättsliga konventioner och kan inte åberopas direkt inför 

domstol i ett dualistiskt land som Sverige.
11

 Konventionerna kommer 

fortsättningsvis inte behandlas i någon vidare utsträckning i denna studie. 
 
 
Trots att denna studie är inriktad på patenträtten, är mycket av det som 

gäller konkurrensrättens relation till patenträtten även applicerbart i 

förhållande till andra immaterialrätter. 

 

2.2.3   Patenträtt 
 

2.2.3.1  Patenträttens syften och skyddsintressen 
 
Patentsystemet utgör en del av immaterialrätten och har till syfte att 

stimulera den tekniska utvecklingen. Patentskyddet skapar incitament till att 

finna lösningar på tekniska problem och att uppfinna nya tekniker. I och 

med att uppfinningen offentliggörs får allmänheten ny kunskap som kan 

användas för ytterligare utveckling.
12

 Patenträtten har till syfte att skydda 

investeringar samtidigt som incitament skapas till forskning och 

utveckling.
13

 

 

2.2.3.2  Övergripande patenträtt 
 
Patent ger skydd för tekniska lösningar och uppfinningar. Skyddet innebär 

ensamrätt att använda uppfinningen yrkesmässigt och konkurrenter hindras 

från att kopiera produkten. Inte bara produkter kan skyddas av patent, även 

metoder och användningar kan patenteras.
14

 Skyddstiden är 20 år från 

dagen då patentansökan inlämnades till patentmyndigheten.
15

 

 

På patenträttens område finns det en patenträttskonvention, EPC (European 

Patent Convention), från 1973. EPC är inte exklusiv för EU och ett flertal 

icke medlemsstater är anslutna till konventionen.
16

 EPC reglerar det 

europeiska patentet som kan erhållas genom ansökan till det Europeiska 

patentverket (EPO). Det europeiska patentet är inte ett patent, utan ett 

knippe av nationella patent och i ansökan anges vilka länder av de 

konventionsanslutna som patent önskas erhållas i. Fördelen med det 

europeiska patentet är det gemensamma ansöknings- och 

prövningsförfarandet. EPC reglerar dock i princip endast ansökningsstadiet 

 
11  

Levin, s. 43.  
12  http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Immaterialratt/Om-patent/ (2012-07-18) 13 

Korah, s. 125. 
14  

Pharma report, del 1, para. 251-252.  
15 

Se artikel 33 TRIPs och artikel 63 European Patent Convention (EPC). 
16 

Exempelvis Schweiz, Turkiet och San Marino. 
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och när patent meddelats av EPO gäller de nationella lagarna för vart och ett 
av de meddelade patenten. 
 
 
Som nämnts i avsnitt 2.2 finns även gruppundantag på konkurrensrättens 

område som reglerar licensiering av patenträttigheter.
17

 Av relevans för 

denna studie är även förordningen om tilläggsskydd för läkemedel som ger 

möjlighet till ytterligare patentskydd i fem år efter att det ursprungliga 

patentskyddet för läkemedlet löpt ut.
18

 Tilläggsskyddet kan endast erhållas 

för grundpatentet för en viss produkt och alltså inte för andra eventuella 

patent på samma produkt. Grundpatentet behöver inte vara det första 

patentet för produkten, men det går endast att få ett tilläggsskydd per 

produkt.
19

 

 

När ett läkemedel ska saluföras måste tillstånd för detta först inhämtas från 

behörig myndighet. I ansökan om saluföringstillstånd måste bl.a. resultat 

från prekliniska studier och kliniska prövningar anges, men för 

generikatillverkare finns möjligheten att göra en förenklad ansökan och 

därigenom hänvisa till data som originaltillverkaren redan tillhandahållit. 

Sådan information gällande ett läkemedel kan skyddas genom 

dataexklusivitet (även kallat dokumentationsskydd).
20

 Dataexklusiviteten 

innebär att de myndigheter som godkänner läkemedel för saluföring inte får 

behandla förenklade ansökningar om saluföring av generika förrän ett visst 

antal år har förflutit från dagen för saluförande av originalprodukten. 

Dataexklusiviteten tillämpas parallellt med patentskyddet samt 

tilläggsskyddet och gäller för en period om tio år. Möjlighet finns även för 

originaltillverkaren att erhålla dataexklusivitet i ytterligare ett år i fall 

godkännande för nya behandlingsindikationer ges inom de första åtta åren 

från det ursprungliga saluförandet.
21

 

 

Givetvis går det även att ansöka om patent på nationell nivå i det land som 

önskas. Varje land har nationella patentregler och ett nationellt 

patentsystem. Utöver det nationella och det europeiska 

patentansökningsförfarandet går det även att ansöka om internationellt 

patent genom PCT-systemet. På så sätt kan en ansökan leda till patent i flera 
 
 

 
17  

Förordning 772/2004. 
18  

Förordning 469/2009. 
19  

Levin, s. 335.  
20 

Dataexklusivitet regleras i Direktiv 2004/27/EC som ändrar Direktiv 2001/83/EC och 
Förordning 726/2004. Dessa harmoniserade regler får dock inte full effekt förrän 2013 eftersom 
de äldre reglerna fortfarande är tillämpliga på originalläkemedel som godkänts för saluförande 
innan de nya reglernas ikraftträdande. Enligt de äldre reglerna tillämpades en skyddsperiod på 
sex eller tio år.  
21  

Se artikel 1 punkt 8 Direktiv 2004/27/EC. 
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länder. Liksom vid europeiskt patent erhålls flera nationella patent och den 

sökande anger själv vilka länder som är av intresse att erhålla patent i.
22

 
 

 

2.3 Övergripande om konkurrensrättens 
relation till immaterialrätten  

 

2.3.1   Kollision av intressen 

 

Som tidigare nämnts syftar konkurrensrätten främst till att tillförsäkra 

förutsättningar för en fungerande konkurrens på marknaden vilket normalt 

innebär konkurrensutsättning av marknaden. Immaterialrätten däremot 

handlar om att skydda det enskilda intresset hos rättighetsinnehavaren och 

ensamrätten ger rätt att förhindra andra från att utnyttja den immateriella 

rättigheten. Ensamrätten är konkurrensbegränsande i den meningen att den 

hindrar andra från att utnyttja immaterialrätten utan tillstånd från 

innehavaren. Således kan ensamrätten hindra konkurrenter från att ta sig in 

på marknaden och den kan även skapa en stark marknadsposition där det 

inte finns några nära substitut på varken efterfrågan- eller utbudssidan.
23

 

Det får anses föreligga en uppbenbar konflikt mellan å ena sidan ett system 

som tillhandahåller legala monopol och å andra sidan ett system som avser 

att säkra den fria konkurrensen på marknaden.
24

 

 

Relationen mellan konkurrensrätten och immaterialrätten är dock inte enbart 

antagonistisk. Genom att främja kulturella, ekonomiska och teknologiska 

framsteg kan immaterialrätten sägas även verka i konkurrensfrämjande 

riktning.
25

 Immaterialrätten strävar dessutom, liksom konkurrensrätten, mot 

att skapa incitament till skapande och utveckling vilket i slutändan gynnar 

konsumenterna.
26

 Således kan immaterialrätten sägas både främja och 

motverka konkurrensrätten.
27

 

 

Med hänsyn till det ovan anförda skulle relationen mellan konkurrensrätten 

och immaterialrätten kunna beskrivas som att de har olika primära mål och 

skyddssubjekt, samtidigt som de strävar mot samma fundamentala mål – 

konsumenternas välfärd.
28

 Spänning och motsättningar bildas dock mellan 
 
 

 
22  

Levin, s. 244 f. 
23  

Korah, s. 1. 
24  

Bellamy & Childs, s. 610. 
25  

Pehrson, s. 14. 
26  

Korah, s. 2 f. & 175. 
27  

Pehrson, s. 14.  
28  

Korah, s. 175. 
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dessa rättsområden då de söker uppnå det gemensamma målet genom olika 

tillvägagångssätt.
29

 

 

2.3.2 Immaterialrättens betydelse vid 
konkurrensrättsliga bedömningar  

 

Immateriella rättigheter kan få betydelse vid den för konkurrensrätten 

centrala bedömningen av relevant marknad. Det är inte ovanligt att den 

relevanta marknaden bestäms snävt och det kan till och med vara så att en 

immateriell ensamrätt utgör en egen marknad.
30

 Generellt har dock 

immateriella rättigheter begränsad betydelse vid bestämmandet av den 

relevanta marknaden, vilket beror på att det i de flesta fall finns utbytbara 

produkter på marknaden. Det ska hållas i åtanke att bedömningen av 

relevant marknad och huruvida en produkt är utbytbar inte tar hänsyn till 

huruvida sagda produkt skyddas av en immateriell ensamrätt.
31

 

 

Immateriella rättigheter kan även få betydelse vid bedömningen av om ett 

företag har dominant ställning på den relevanta marknaden. Innehavet av en 

immaterialrätt innebär dock inte nödvändigtvis att innehavaren har dominant 

ställning.
32

 Istället för att göra antaganden om marknadsmakten baserat på 

innehavet av en ensamrätt tas hänsyn snarare till den faktiska 

marknadsmakten hos innehavaren av en immaterialrätt och faktorer som 

påverkar detta.
33

 Vid bedömning av marknadsmakten hos ett företag kan 

barriärer för inträde på marknaden få betydelse. Immateriella rättigheter och 

speciellt teknologiska försprång och patentskydd kan utgöra hinder för 

inträde på marknaden.
34

 

 

Det ska påpekas att endast innehavet av en immateriell rättighet sällan leder 

till en dominerande ställning. Skulle en dominerande ställning uppstå i och 

med innehavet av den immateriella rättigheten så ska vidare påpekas att en 

dominerande ställning i sig inte är förbjudet; utan endast missbruk den 
 
29  

Anderman, s. 250.  
30 

Så var exempelvis fallet i AstraZeneca där tribunalen ansåg att protonpumpshämmande 
produkter (PPI) inte var utbytbara med de H2-receptorblockerare som tidigare använts för att 
minska magsyra, mål T-321/05. Se även mål 238/87 och mål T-30/89, där det legala 
monopolet som utgjordes av patentet även ansågs utgöra ett reellt monopol i 
konkurrensrättslig mening. 
31  

Tritton, s. 818. 
32  

Tritton, s. 825.  
33 

Se exempelvis Magill och Microsoft, där hänsyn togs till de faktorer som skapade ett 
faktiskt monopol snarare än till det faktiska innehavet av immateriella rättigheter.  
34 

Tritton, s. 823 och 827 f. Se även AstraZeneca där patentskyddet av medicinen Losec 
ansågs bidra till den dominerande ställningen. Losec omfattades av ett mycket starkt 

patentskydd, vilket gav AstraZeneca en stark ställning vid förlikningsförhandlingar med 
generiska konkurrenter. Även de fördelar som kom av att AstraZeneca var först på 

marknaden med en PPI-produkt ansågs bidra till företagets mycket starka ställning på 
marknaden, Mål T-321/05, para. 279. 
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dominerande ställningen är otillåtet. Ett normalt nyttjande av en ensamrätt 

torde inte kunna vara att anse som missbruk av dominerande ställning. Vad 

som är normalt nyttjande kan dock innebära svåra avgränsningar.
35

 EUD 

har konstaterat att utövandet av en immateriell rättighet endast ska anses 

strida mot konkurrensrätten under exceptionella omständigheter.
36

 

 

2.3.3 Konkurrensrättens ingripande 
på immaterialrättens område  

 

Själva innehavet av en immaterialrätt är inte konkurrensrättsligt förbjudet. 

Däremot har EUD slagit fast att användandet av ensamrätten kan prövas 

enligt konkurrensreglerna.
37

 Dock har det påpekats i doktrin att utnyttjandet 

av immateriella rättigheter inte i sig är konkurrensbegränsande och därmed 

förbjudet, utan först då immateriella rättigheter används som ett instrument 

för att snedvrida eller begränsa konkurrensen blir konkurrensreglernas 

tillämpning aktuell.
38

 

 

Konkurrensreglerna behandlar utövandet av immateriella rättigheter som 

utövandet av vilken annan rättighet som helst. Konkurrensreglerna tillämpas 

nämligen på immateriella rättigheter i form av ett eget separat regelsystem 

med dess egen logik.
39

 Trots att konkurrensreglerna kan tillämpas på 

immateriella rättigheter har EUD varit försiktig vid konkurrensrättens 

tillämpning inom ramen för de immateriella rättigheternas särskilda 

skyddsföremål (specific subject matter). Begreppet är dock relativt diffust 

och anses i doktrin utgöra ”en av domstolen utnyttjad metod för att avgränsa 

ensamrättens omfattning”.
40

 Åtgärder som går utöver vad som är 

nödvändigt för att upprätthålla det legitima skyddet av den immateriella 

ensamrätten kan således begränsas genom konkurrensreglernas tillämpning 

och sådant beteende ges därmed inte något skydd av immaterialrätten.
41

 

Immaterialrätten åtnjuter med andra ord inte någon immunitet från 

konkurrensrättsliga ingripanden.
42

 
 
 
 

 
35  

Gustafsson, s. 196.  
36 

Se mål T-201/04, para 331, (i målet citeras även mål C-418/01, mål C-7/97 samt 
förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P). 
37  

Första gången EUD fastslog denna princip var i mål 24/67.  
38 

Anderman, s. 5. Tritton, s. 836. Bekräftas även i mål 88/76. Se även mål 238/87. 
39 

Anderman, s. 4. 
40  

Bernitz m.fl., s. 380.  41 
Bernitz m.fl., s. 380. Se även mål T-30/89, mål 193/83, förenade målen C-241/91 P & C-

242/91 P, mål C-418/01, mål 238/87och mål T-201/04.  
42 

Levin, läkemedel, s. 254. Även Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 199. Se 

även kommissionens tillkännagivande Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-
fördraget på avtal om tekniköverföring. Se även mål 65/86. 
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Visserligen kan immaterialrätten sägas ha en överordnad ställning i relation 

till konkurrensrätten under skyddstiden på så sätt att legala monopol tillåts 

upprätthållas och ensamrätter utövas. Denna överordnade ställning bibehålls 

dock endast i den utsträckning som rättigheterna utnyttjas inom ramen för 

dess specifika skyddsändamål.
43

 

 

Det är av vikt att påpeka att immateriella rättigheter mycket väl kan utövas i 

enlighet med immateriella lagregler, men ändå strida mot konkurrensrätten. 

Exempelvis kan registrering av ett varumärke vara i enlighet med 

varumärkesrättsliga regler, men ändå strida mot konkurrensrätten om det 

används som ett instrument för att förhindra parallell import och därmed 

resulterar i absolut territoriellt skydd.
44

 Vidare är det ovidkommande för 

konkurrensreglernas tillämplighet huruvida det finns annan lagstiftning som 

reglerar eventuella överträdelser.
45

 Det finns således inget krav på att först 

uttömma de immateriella påföljderna innan konkurrensreglerna kan 

tillämpas.
46

 

 

2.4 Patentets roll på 
läkemedelsmarknaden  

 

Läkemedelsmarknaden särskiljer sig på många sätt från andra marknader. 

Då läkemedelssektorn är hårt reglerad fungerar konkurrensen inte likadant 

som på andra marknader. Exempelvis påverkar staten vilka produkter som 

får säljas genom att ge godkännande för saluförande, priserna på läkemedlen 

samt på vilket sätt de får säljas.
47

 Konsumenten på läkemedelsmarknaden är 

i de flesta fall offentliga sjukhus och liknande statliga institutioner. Detta 

innebär att priserna måste hållas nere för att inte belasta de offentliga 

finanserna för hårt. Slutkonsumenten av läkemedel är dock den enskilde 

patienten. Om de offentliga finanserna inte kan bära kostnaderna av dyra 

originalläkemedel och läkemedel inte kan hållas allmänt tillgängligt är det 

därmed patienten som får lida i slutändan. 
48

 

 

Att ta fram nya läkemedel är dock både dyrt och tidskrävande. Genom 

möjligheten att förvärva exklusiva rättigheter till exploateringen av 

läkemedlet, uppmuntras originaltillverkare att utveckla nya samt förbättra 

existerande produkter.
49

 Tidsbegränsningen av patentskyddet bidrar till att 
 
43  

Levin, läkemedel, s. 260 f. 
44  

Så var fallet i förenade målen 56 och 58/64.  
45 

Se mål T-321/05 där det faktum att det fanns offentliga regler som reglerade agerandet 
inte påverkade konkurrensreglernas tillämplighet. 
46  

Anderman, s. 24.  
47 

Anderman, s. 248 f. Se även Pharma report, del 1, para. 39. 48 

Kommunikationen, s. 2.  
49  

Anderman, s. 243 f. Se även Pharma report, del 1, para. 39. 
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originaltillverkare känner sig manande att snarast saluföra läkemedlet på 

marknaden, fortsätta bedriva innovativ verksamhet och även i framtiden 

komma med nya innovativa läkemedel.
50

 Patentet är därför av central 

betydelse på läkemedelsmarknaden och för att skydda det som kan tänkas 

bli ett läkemedel i framtiden måste patent tas på produkten så tidigt som 

möjligt i forskningsstadiet. Från den tidpunkten till dess att det slutliga 

läkemedlet kan saluföras kan det dock ha gått så mycket som 10-12 år, 

vilket innebär att endast halva patentskyddet återstår då originaltillverkaren 

kan sälja läkemedlet. För att kompensera detta finns reglerna för 

tilläggsskydd och dataexklusivitet som nämnts i det föregående. 
51

 

 

Det ska dock påpekas att inte alla läkemedel kommer så långt att de faktiskt 

kan saluföras, utan många produkter fallerar redan på forskningsstadiet. Till 

detta ska tilläggas att succéläkemedel endast utvecklas då och då.
52

 

Intäkterna från de läkemedel som lyckas ta sig hela vägen till 

marknadsföring och försäljning måste således finansiera inte bara sina egna 

omkostnader, utan åtminstone till viss del även kostnaderna för de 

läkemedel som fallerat redan på utvecklingsstadiet.
53

 Utöver att täcka 

kostnader ska läkemedlet rimligtvis också ge en viss vinst. Därav de höga 

priserna på de patenterade läkemedlen och behovet av ensamrätt för att få 

industrin att gå runt.
54

 

 

Det faktum att en stor del av skyddstiden redan förflutit då ett läkemedel väl 

kan säljas på marknaden behöver dock inte endast vara negativt. För 

originaltillverkaren och patentinnehavaren är det givetvis inte positivt, men 

för generikatillverkaren innebär det att läkemedlet fortfarande är attraktivt 

på marknaden och att efterfrågan fortfarande finns den dag då patentskyddet 

löper ut; vilket utgör incitament för generiskt inträde.
55

 

 

Generisk konkurrens är nödvändig för att sänka priset på läkemedel då 

patentskyddet löpt ut och på så sätt tillgodose att de offentliga finanserna 

inte belastas för hårt.
56

 I genomsnitt är priset på generika vid 

marknadsinträdet 25 % lägre än priset på originalläkemedlet innan inträdet. 

Redan efter två år är priserna på generika i genomsnitt 40 % lägre än det 

tidigare priset på originalläkemedlet. Även priserna på originalläkemedel 
 
 
50  

Pharma report, del 1, para. 252. 
51  

Anderman, s. 243 f. 
52  

Anderman, s. 243 f.  
53 

Exempelvis kan nämnas att under perioden 2000 – 2007 avsatte originaltillverkare 17 % av 

intäkterna för receptbelagda läkemedel till forskning och utveckling globalt sett, se 
Kommunikationen, s. 8. 
54  

Anderman, s. 246. 
55  

Anderman, s. 245.  
56  

Anderman, s. 248. 
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faller givetvis i samband med att billigare generika gör inträde på 

marknaden. Prissänkningarna resulterar i att de nationella 

hälsovårdssystemen kan göra besparingar på i genomsnitt 20 % redan första 

året efter inträdet.
57

 Konkurrens från generiska företag krävs således för att 

läkemedel ska kunna hållas allmänt tillgängligt för den slutliga mottagaren – 

patienten.
58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57  

Kommunikationen, s. 9.  
58  

Kommunikationen, s. 2. 
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3 Patentförlikningar och 
artikel 101 FEUF  

 

 

3.1 Osäkerhet kring 
patentskyddets styrka  

 

Som redan påpekats i denna studie är patentet centralt på 

läkemedelsmarknaden och det är en originaltillverkares främsta intresse att i 

det längsta bibehålla det patenträttsliga skyddet för storsäljande läkemedel. 

När ensamrätten börjar lida mot sitt slut hänger dock generikatillverkare på 

låset med avsikten att ta sig in på marknaden snarast möjligast. 

 

Det är inte alltid klart, för varken patentinnehavaren eller 

generikatillverkarna, hur starkt patentskyddet för ett läkemedel är i slutet av 

skyddsperioden. För succéläkemedel är det vanligt att originaltillverkaren 

har en utarbetad försvarsstrategi. I strategin kan det ingå att 

originaltillverkaren ska agera mot samtliga intrång i patentskyddet och att 

rättsliga åtgärder ska vidtas i de fall generikatillverkaren inte upphör med 

intrånget.
59

 Rättsliga åtgärder aktualiserar frågan om intrång i patentet samt 

utmaning av patentets giltighet och styrka.
60

 

 

Originaltillverkarnas försvarsstrategier kan även innehålla s.k. patentkluster, 

vilka har som syfte att förhindra eller fördröja inträdet från generika. 

Kommissionen har konstaterat att enskilda läkemedel skyddas av nästan 100 

produktspecifika patentfamiljer. Detta kan leda till nästan 1300 patent och 

utöver dessa kan det även finnas ännu inte avgjorda ansökningar hos 

patentmyndigheterna.
61

 Alla patent är inte utfärdade samtidigt, utan i 

patentklustret har var och ett av patenten ett eget förfallodatum. Detta 

innebär att när en del av patenten börjar löpa ut, kan det vara oklart hur 

starkt skydd som kvarstår för läkemedlet. Patentkluster gör det svårt för 

generikatillverkare att bedöma ett patents styrka och omfång, vilket 

påverkar tidpunkten för generiskt inträde på marknaden.
62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
59  

Pharma report, del 1, para. 1053 – 1055. 
60  

Anderman, s. 278 f. 
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Kommunikationen, s. 10 f.  
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3.2   Förlikning av patenttvister 

 

Långt ifrån alla patenttvister mellan originaltillverkare och 

generikatillverkare avgörs av domstol. Många gånger kan istället företagen 

förlikas och på så sätt undvika utdragna och kostsamma processer. 

Patentförlikningar kan således definieras som kommersiella avtal om 

förlikning av patentrelaterade tvister.
63

 

 

Förlikningsförhandlingar kan föras både inom och utom domstols regi. Det 

ska även påpekas att nationella domstolar av effektivitetsskäl ofta 

uppmuntrar parterna i en tvist till att förlikas.
64

 
 

3.2.1   Olika styrkeförhållanden 

 

Det finns i huvudsak tre olika situationer som förekommer då 

patentförlikningar träffas. Det som särskiljer situationerna är patentskyddets 

styrka och parternas insikt om den styrkan. Insikten resulterar i att olika 

typer av styrkeförhållanden uppstår och att villkoren i patentförlikningarna 

dikteras därefter. 

 

Då originaltillverkaren med största säkerhet vet att patentet är tillräckligt 

starkt för att vinna en intrångstvist är benägenheten hos originaltillverkaren 

att förlikas relativt liten. Träffas förlikning ändå med generikatillverkaren är 

sannolikheten stor att generikatillverkaren får gå med på långtgående villkor 

och krav från originaltillverkaren.
65

 

 

Annorlunda förhåller det sig när patentets styrka och omfång är mycket 

oklart. I dessa fall torde både originaltillverkaren och generikatillverkaren 

vara benägna att förlikas. Det kan nämligen mycket väl vara så att det pris 

originaltillverkaren behöver betala för att generikatillverkaren ska hålla sig 

borta från marknaden är väsentligt lägre än de kostnader som hade uppstått 

om intrångstvisten avgjorts genom domstolsförfarande. Samtidigt kan värdet 

av den värdeöverföring som generikatillverkaren erhåller många gånger 

överstiga de intäkter som hade erhållits om generika saluförts på marknaden. 

Kontentan blir att en förlikning ter sig så lönsam för båda parter, att tvisten 

inte prövas utan att en värdeöverföring istället sker från originaltillverkaren 

till generikatillverkaren.
66
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Pharma report, del 1, para. 704. 
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Anderman, s. 279. 
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Det sista scenariot är då originaltillverkaren är medvetet om patentskyddets 

svaghet och att skyddet antagligen inte hade upprätthållits vid en rättslig 

prövning. Utåt sett kanske svagheten i patentskyddet inte ter sig lika 

självklar varför generikatillverkaren ändå är villig att träffa förlikning.
67

 
 

3.2.2   Olika typer av patentförlikningar 
 
Kommissionen har delat in förlikningsavtal i följande kategorier:  

A. Patentförlikningar som inte begränsar generiskt inträde.   
B. Patentförlikningar som begränsar generiskt inträde.  

 
B.I. Patentförlikningar som begränsar generiskt inträde och 
innefattar en värdeöverföring från originaltillverkaren.  

 
B.II. Patentförlikningar som begränsar generiskt inträde, men som 

inte innefattar någon värdeöverföring från originaltillverkaren.
68

  

 

Begränsning av generiskt inträde i dess renaste form utgörs av 

konkurrensklausuler (s.k. non-compete klausuler) genom vilka 

generikatillverkare avstår från att introducera generika på marknaden under 

en del av eller hela den återstående tiden för patentskyddet. Även icke 

angreppsklausuler (s.k. non-challenge klausuler) utgör tydliga begränsningar 

för generiskt inträde och innebär att det generiska företaget genom klausulen 

går med på att inte utmana patentets/patentens giltighet.
69

 

 

Patentförlikningen kan även innebära att generikatillverkaren istället för att 

introducera sin egen produkt på marknaden, genom licens eller distribution 

istället saluför originalläkemedlet. Även dessa situationer får anses begränsa 

generiskt inträde på marknaden.
70

 

 

Begränsningen av det generiska inträdet kan ske i utbyte mot en 

värdeöverföring. En sådan värdeöverföring kan bestå av betalning av en 

klumpsumma, men det kan även handla om exempelvis ett licens- eller 

distributionsavtal. Även villkor som innebär att generikatillverkaren får ta 

del av en kommersiell fördel, såsom tidigare inträde på en annan geografisk 

marknad, är att se som värdeöverföring.
71

 

 
Patentförlikningar kan även innehålla krav som sträcker sig utöver själva 
patentskyddet omfattning. Exempelvis kan kraven nå utöver det geografiska 
 
 

 
67 

Anderman, s. 294 f. Kommissionens utredning visar att originalföretagen många gånger är 
medvetna om att alla deras patent kanske inte är så starka, Kommunikationen, s. 11. 
68  

Pharma report, del 1, para. 741 – 742. 
69  

Patentförlikningsutredning 3, s. 2.  
70 

Anderman, s. 279 och patentförlikningsutredning 1, s. 2 f. 
71 

Patentförlikningsutredning 1, s. 3. 
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skyddet, skyddstiden eller det materiella patentskyddet och kan således inte 

sägas direkt röra den immateriella rättigheten i sig.
72

 

 

Under perioden 2000 – 2008 ingicks över 200 förlikningsavtal mellan 

originaltillverkare och generikatillverkare. 
73

 Merparten av förlikningarna 

rörde succéläkemedel och omkring hälften av avtalen inskränkte 

generikatillverkarens rättigheter till försäljning av det egna läkemedlet. En 

betydande andel av avtalen innefattade, utöver nämnda begränsning, även 

någon form av värdeöverföring. 
74

 Detta innebar en ökning av förekomsten 

av patentförlikningar i allmänhet. Samtidigt minskade antalet 

patentförlikningsavtal som begränsade generiskt inträde och innefattade en 

värdeöverföring däremot avsevärt under samma period. Förklaringen till 

detta kan vara ökad medvetenhet hos företagen, men även kommissionens 

uttalade avsikt att hålla uppsikt över denna typ av avtal och vidta 

konkurrensrättsliga åtgärder kan ha haft avskräckande effekt.
75

 
 

 

3.3 Förlikningsavtalens förenlighet 
med artikel 101 FEUF  

 

Huvudregeln är att det står parter fritt att förlikas och att sluta avtal.
76

 
Situationen är dock inte så enkel när det gäller patentförlikningar. 
 
 
I sin slutrapport om utredningen av läkemedelssektorn gjorde kommissionen 
följande uttalande: 
 
 

Agreements that are designed to keep competitors out of the market may also 

run afoul of EC competition law. Settlement agreements that limit generic 

entry and include a value transfer from an originator company to one or more 

generic companies are an example of such potentially anticompetitive 

agreements, in particular where the motive of the agreement is the sharing of 

profits via payments from originator to generic companies to the detriment of 

patients and public health budgets.
77

 

 

Uttalandet klargör att det finns en konkurrensrättslig problematik gällande 

patentförlikningar på läkemedelsmarknaden. Även av kommissonens 

patentförlikningsutredning framgår det, precis som förstås av citatet ovan, 

att förlikningsavtal där generiskt inträde försenas i utbyte mot en 
 
 
72  

Patentförlikningsutredning 1, s. 2. 
73  

Kommunikationen, s. 13. 
74  

Kommunikationen, s. 13. 
75  

Patentförlikningsutredning 1, s. 13. 
76  

Pharma report, del 1, para. 707.  
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Pharma report, del 1, para. 1573. 
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värdeöverföring löper störst risk att utsättas för konkurrensrättslig 

granskning. Dock påpekar kommissionen att detta inte innebär att samtliga 

avtal av den typen är konkurrensrättsligt förbjudna per se, utan en 

bedömning måste göras i varje enskilt fall.
78

 

 

I linje med det ovan anförda, framgår det av patentförlikningsutredningen att 

avtal som inte hindrar generiskt inträde på marknaden typiskt sett inte borde 

skapa några konkurrensrättsliga problem. Likaså bör typiskt sett 

förlikningsavtal som visserligen hindrar generiskt inträde men där någon 

värdeöverföring inte skett, inte aktualisera de konkurrensrättsliga reglerna. 

Dock ska i det senare fallet påpekas att i de situationer då avtalet sträcker sig 

utanför patentets omfattning och då patentinnehavaren vet om att patentet 

antagligen inte skulle hålla för prövning, kan konkurrensreglernas 

tillämpning ändå aktualiseras.
79

 

 

Förlikningsavtal som begränsar det generiska inträdet och innefattar en 

värdeöverföring, även kallade pay-for-delay, är mest framträdande på 

läkemedelsmarknaden, men kan givetvis även förekomma på andra 

marknader.
80

 Benämningen pay-for-delay åsyftar det faktum att 

originaltillverkaren betalar generikatillverkaren för att hålla sina produkter 

borta från marknaden.
81

 

 

Den 7 januari 2010 öppnade kommissionen ett formellt förfarande mot den 

danska originaltillverkaren Lundbeck och ett flertal av dess generiska 

konkurrenter.
82

 Den 12 juli 2012 sände kommissionen en anklagelseskrift 

(s.k. Statement of Objections) till Lundbeck.
83

 Kommissionen är av den 

huvudsakliga upfattningen att Lundbeck och de aktuella generikatillverkarna 

ingått pay-for-delay avtal som syftade till att begränsa generiskt inträde i 

strid med artikel 101 FEUF. Avtalen avsåg det antidepressiva läkemedlet 

citalopram och innefattade betydande värdeöverföringar från Lundbeck till 

generikatillverkarna vilka avhöll sig från inträde på marknaden. Detta trots 

att generiskt inträde i princip möjliggjorts då en del av patentskyddet för 

citalopram löpt ut. Värdeöverföringarna bestod bl.a. av direkta betalningar 

från Lundbeck till generikatillverkarna, köp av generiska citalopramlager för 

förstörande och garanterade intäkter från distributionsavtal. Det är 

kommissionens uppfattning att dessa beteenden, om de kan fastställas, 

skulle strida mot artikel 101 FEUF. 
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Patentförlikningsutredning 1, s. 3 f. 
79  

Patentförlikningsutredning 1, s. 3 f. 
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Anderman, s. 289. 
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I anslutning till att anklagelseskriften sändes till Lundbeck, sände 

kommissionen den 30 juli 2012 även en anklagelseskrift till den franska 

originaltillverkaren Servier och flera av dess generiska konkurrenter.
84

 

Kommissionen hade inlett en formell utredning i ärendet redan den 8 juli 

2009.
85

 Det är kommissionens uppfattning att Servier, om beteendet kan 

fastställas, genom att ingå patentförlikningar med generiska konkurrenter 

har agerat i strid med förbudet i artikel 101 FEUF. Patentförlikningarna 

innefattade värdeöverföringar från Servier och avsåg det kardiovaskulära 

läkemedlet perindopril. Patentförlikningarna utgjorde en del av Serviers 

försvarsstrategi avseende patentskyddet för perindopril.
86

 Tillsammans med 

utredningen mot Lundbeck är detta det första fallet som handlar om pay-for-

delay avtal, men några beslut från kommissionen eller domstolsavgöranden 

finns dock inte än i EU.
87

 

 

Även om flera typer av förlikningsavtal generellt sett inte är att anse som 

konkurrensbegränsande, blir bedömningen annorlunda om patenttvisten är 

en bluff eller om den immateriella rättigheten i sig är ogiltig. I sådant fall 

kan det påstådda förlikningsavtalet mycket väl aktualisera tillämpningen av 

artikel 101 FEUF. 
88

 

 

EUD har uttalat att även om en avtalstyp i sig som huvudregel är att anse 

som tillåtet, utesluter det inte en prövning av avtalet under artikel 101 

FEUF.
89

 I målet handlade avtalet om hur och var ett visst varumärke fick 

användas – sådana begränsningsavtal är generellt tillåtna men dess effekt av 

geografisk uppdelning kunde ändå prövas under konkurrensreglerna. Denna 

princip framgår även av riktlinjerna till tekniköverföringsdirektivet, vilka 

anger att licensiering som sådan inte är konkurrensbegränsande men att 

detta inte utesluter en prövning under artikel 101 FEUF av enskilda 

klausuler i avtalet.
90

 
 
 
 
 
 
 

 
84  

IP/12/835. 
85  

MEMO/09/332.  
86 

IP/12/835. Kommissionen riktar även en anmärkning mot Serviers förvärv av sällsynta 
konkurrerande teknologier; vilket, om beteendet kan fastställas, skulle utgöra missbruk av 
dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF.  
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Även om det inte finns några avgjorda mål inom EU, finns det en hel del material från USA. 
Se även Aria Joze Zomorodian, Settlement Agreements in Patent Litigation - American lessons 

for a European context, Master thesis, Faculty of Law, Lunds university. 
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Anderman, s. 282. 
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3.3.1   Icke angreppsklausuler 

 
Icke angreppsklausuler är antagligen en av de viktigaste klausulerna i 

patentförlikningsavtal. Riktlinjerna till tekniköverföringsdirektivet konstaterar 

att denna typ av klausul är en naturlig del av förlikningsavtal och att det är 

själva syftet med ett förlikningsavtal att lösa pågående tvist och/eller att 

undvika framtida tvister. Således faller sådana klausuler vanligtvis utanför 

artikel 101 FEUF tillämpningsområde.
91

 Här ska det dock påpekas att 

riktlinjerna inte är bindande rätt och att EUD:s praxis inte helt överrensstämmer 

med kommissionens synsätt på denna typ av klausuler.
92

 

 

Windsurfing handlade om licensavtal innehållande bl.a. en icke 

angreppsklausul.
93

 EUD konstaterade att en sådan klausul inte faller inom 

den aktuella immaterialrättighetens speciella skyddsföremål (specific 

subject matter) och därmed kunde träffas av förbudet i artikel 101 FEUF i 

den mån klausulen begränsade konkurrensen. Klausulerna i fallet var dock 

inte direkt anslutna till de förlikningsavtal som parterna tidigare träffat 

sinsemellan. Därmed fanns det inget speciellt försvar för icke 

angreppsklausulerna och i doktrin har det uttalats att utgången kunde blivit 

annorlunda om huvudsyftet med avtalen varit att förlika en tvist.
94

 

 

Bayer mot Süllhofer
95

 avgjordes två år efter Windsurfing och behandlade 

situationen med patentförlikningsavtal och licensavtal innehållande icke 

angreppsklausuler. EUD konstaterade att artikel 101 FEUF inte gör någon 

åtskillnad mellan förlikningsavtal och andra typer av avtal. Att licensavtalet 

hade tillkommit i syfte att förlika en tvist, saknade därför betydelse för 

tillåtligheten av klausulerna i avtalet. Domstolen konstaterade att icke 

angreppsklausuler i licensavtal avseende patent, kunde träffas av förbudet i 

artikel 101 FEUF. Dock är en icke angreppsklausul tillåten om den beviljade 

licensen är gratis eller om den beviljade licensen hänför sig till en utdaterad 

teknik som inte används av licensgivaren själv.
96

 
 

3.3.2   Konkurrensbegränsande syfte eller effekt 

 
För att artikel 101 FEUF ska vara tillämplig på patentförlikningsavtal måste 
samliga rekvisit i artikeln vara uppfyllda. Den fråga som därmed blir 
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Riktlinjerna till tekniköverföringsdirektivet, para. 209.  
92 

Anderman, s. 283. Riktlinjerna är inte bindande, Riktlinjerna till 
tekniköverföringsdirektivet, para. 4. 
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intressant inom ramen för denna studie är om patentförlikningar har 
konkurrensbegränsande syfte eller effekt i artikel 101 FEUF:s mening. 
 
 
Om patentförlikningar kan anses ha som syfte att snedvrida konkurrensen 

behöver en konkurrensbegränsande effekt inte visas och det skulle därmed 

vara enklare för konkurrensmyndigheterna att visa att konkurrensreglerna 

kränkts.
97

 Det faktum att förlikningar är önskvärda ur ett politiskt 

perspektiv hindrar inte konkurrensmyndigheterna från att kategorisera 

patentförlikningar som konkurrensbegränsande genom syfte. EUD har 

tidigare konstaterat att ett avtal kan ha ett konkurrensbegränsande syfte trots 

att det samtidigt strävar mot ett legitimt mål.
98

 

 

Vid bedömningen av patentförlikningars syfte måste dock påpekas att 

patenträttens natur är något säregen. Patent innebär en ensamrätt och 

exkludering av konkurrens. Därmed är det naturligt att patentinnehavaren 

önskar bibehålla sin ensamrätt och således utestänga generika från 

marknaden för att skydda patentet.
99

 

 

Det kan ändå tänkas att patentförlikningar skulle kunna anses ha 

konkurrensbegränsande syfte i de fall då villkoren i förlikningen 

uppenbarligen går utöver vad som är patentets omfång. T.ex. då generika 

inte får saluföras på marknaden även efter att patentskyddet löpt ut. Detta 

skulle även kunna vara fallet då patentinnehavaren, utöver den osäkerhet 
 
som normalt sett föreligger då ett patent utmanas, hade insikt om att patentet 

var ogiltigt.
100

 

 

Kommissionen har uttalat att bedömningar av huruvida en viss förlikning 

ska anses förenlig med konkurrensrätten förutsätter en djupgående analys av 

avtalet i det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till 

faktiska, legala och ekonomiska omständigheter.
101

 Uttalandet tyder på att 

patentförlikningar endast kan komma att vara konkurrensbegränsande 

genom effekt och inte genom syfte.
102

 

 

Det torde vara mycket svårt att dra en tydlig linje mellan vad som är att anse 

som ett tillåtet patentförlikningsavtal och ett sådant avtal med 

konkurrensbegränsande effekt. Ett försök till en sådan gränsdragning i det 

enskilda fallet skulle kräva en analys av åtskilliga faktorer som troliga 
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Anderman, s. 292 f. 
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Mål C-551/03, para. 64.  99 
Anderman, s. 293. Författaren påpekar även att ett enskilt patentförlikningsavtal inte 

exkluderar andra generikatillverkare från att ta sig in på marknaden och utmana patentet. 
100 

Anderman, s. 293. 
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kostnader av processen, de potentiella effekterna av ett eventuellt generiskt 

inträde, återstående skyddstid för patent och tidsåtgången för 

generikatillverkaren att ta sig in på marknaden. Det är omöjligt att förutse 

vad som hade hänt om någon patentförlikning inte ägt rum i ett visst fall. 

Det får därmed vara utgångspunkten, såvida det inte föreligger bevis som 

visar på motsatsen, att om parterna inte nått förlikning i den föreliggande 

patenttvisten så hade processen fortlöpt. Därmed innefattar analysen av 

omständigheterna i det enskilda fallet en bedömning av utgången i 

patenttvisten och patentets styrka.
103

 

 
 

3.3.2.1 Konkurrensmyndigheters bedömning av ett 
patents styrka och omfattning  

 
 
För att kunna bedöma den konkurrensbegränsande effekten skulle enligt det 

ovan anförda en bedömning av patentets styrka och omfattning krävas. 

Denna patenträttsliga bedömning skulle då utföras av konkurrensrättsliga 

myndigheter. Lämpligheten i en sådan bedömning ska behandlas i det 

följande. 

 

I Windsurfing hade kommissionen i sitt beslut gjort en bedömning av det 

aktuella patentets omfång innan den nationella domstolen dömt i frågan.
104

 

Domstolen konstaterade att även om kommissionen inte var kompetent att 

avgöra patentets omfång, kunde de inte helt avstå från att vidta åtgärder då 

frågan om patentets omfång var relevant för bedömningen om det förelåg en 

kränkning av konkurrensreglerna. Domstolen accepterade kommissionens 

bedömning av patentets styrka, men påpekade att det inte på något sätt var 

av avgörande natur.
105

 

 

Patentet som skulle tolkas i Windsurfing var relativt enkelt, det var 

mestadels fråga om tolkning av ordalydelsen. Ett läkemedelspatent däremot 

är ofta mycket komplicerat och väldigt tekniskt. I doktrin påpekas problemet 

med att kommissionen skulle kunna göra bedömning av denna typ av patent. 

Beroendet av expertishjälp skulle förlänga handläggningstider och dessutom 

föreligger en stor risk för att bedömningar spänner över nationella 

domstolars jurisdiktioner gällande patent. Problem finns också gällande 

motsägande expertutlåtanden och domslut.
106
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I de fall då originaltillverkaren med säkerhet vetat om att patentet inte skulle 

ha upprätthållits vid en rättslig bedömning och ändå ingår patentförlikningar 

som begränsar generiskt inträde, skulle bevis på företagets vetskap kunna 

tänkas räcka för att visa att konkurrensbegränsande effekt föreligger. 

Därmed skulle kommissionen inte behöva bedöma patentets styrka och 

omfång. Detta är dock inte en smidig lösning då sådana bevis torde vara 

mycket svåra att finna.
107

 

 

Kommissionen har uttalat att en originaltillverkare som bedömer sitt patent 

som starkt inte skulle ingå en patentförlikning, medan en originaltillverkare 

som bedömer sitt patent som mindre starkt och således identifierar en risk 

för att förlora en rättslig process kommer beakta möjligheten till förlikning 

noga.
108

 Även om så kanske är fallet ska det påpekas att det torde vara 

vanskligt och olämpligt att låta det faktum att en originaltillverkare förlikts 
 
med ett flertal generikatillverkare tala för att de ansett sitt patent vara 

svagt.
109
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4 Missbruk av dominerande 
ställning och patent  

 

 

Som nämnts ovan kräver det både mycket tid och pengar för att utveckla 

patenterade produkter samt inneha patent, vilket resulterar i att det främst är 

större företag som agerar i egenskap av patentinnehavare på 

läkemedelsmarknaden. Dessa företags styrka och stora innehav av 

ensamrätter resulterar i att en dominant ställning lätt uppstår. Då det sällan 

finns några substitut till den patenterade produkten, är det mycket viktigt att 

en eventuell dominant ställning som uppstår hos patentinnehavare inte 

missbrukas.
110

 

 

För en originaltillverkare kan skillnaden i intäkter från ett patentskyddat 

läkemedel och ett icke patentskyddat läkemedel vara enorma. Ett 

patentskyddat succéläkemedel resultera i miljonvinster för 

originaltillverkaren och så snart läkemedlet konkurrensutsätts sjunker både 

priset och intäkterna oftast markant. Detta gör att originaltillverkare har ett 

starkt intresse av att patentskydda sin produkt så länge som möjligt och det 

finns utredningar som visar att originaltillverkarna använder olika strategier 

för att förlänga sina läkemedels kommersiella livslängd.
111

 Som tidigare 

nämnts finns möjlighet till tilläggsskydd och dataexklusivitet. Även om 

dessa skydd i sig är lagenliga sätt för originaltillverkare att skydda sig mot 

konkurrens från generikatillverkare, så har frågan aktualiserats huruvida 

dessa skydd och det ursprungliga patentskyddet i sig kan missbrukas på så 

sätt att det strider mot artikel 102 FEUF. 

 

Läkemedelspatent kan delas in i två kategorier; 1) patent som erhålls för en 

första upptäckt (det är detta som oftast kallas huvudpatent och kan 

exempelvis gälla den aktiva substansen som används i läkemedlet); 2) 

ytterligare patent som relaterar till huvudpatentet (t.ex. metodpatent som 

avser sättet att framställa läkemedlet på). Inom den första kategorin 

aktualiseras endast konkurrens mellan originaltillverkare. Genom ett 

huvudpatent för en substans eller liknande, utestängs andra 

originaltillverkare från att använda den patentskyddade formulan. 

Konkurrensproblem kan uppstå inom denna kategori då det aktuella 

patentets omfattning blir för brett och därmed hindrar konkurrens även 

utanför patentets verkliga omfång.
112

 Konkurrensen kan även påverkas 

negativt då defensiva patentstrategier används för att, som kommissionen 
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uttrycker det: ”mainly focus on excluding competitors without pursuing 

innovative efforts”.
113

 

 

Den andra kategorin innefattar de ytterligare patent som originaltillverkare 

erhåller och som återknyter till huvudpatentet. Kommissionen har 

identifierat denna kategori som utgörande av en barriär för generiskt inträde 

på marknaden. Vidare har kommissionen uttalat att en viktig avsikt med 

detta beteende (utökande och förlängning av patentskyddet) är att försena 

eller blockera inträdet av generika på marknaden.
114

 Genom att ansöka om 

patent för utvecklade produkter kan en originaltillverkare introducera en ny 

och förbättrad produkt, en andra generationens produkt, på marknaden innan 

huvudpatentet gått ut . När sedan patentskyddet löpt ut för den ursprungliga 

produkten och generikatillverkare är fria att kopiera denna produkt, men inte 

den nya förbättrade produkten, har intresset för originalprodukten svalnat då 

den ersatts av den förbättrade produkten. Effekten blir att 

originaltillverkaren i praktiken får ett längre patentskydd och att generika 

hålls borta från marknaden långt efter det att huvudpatentet för 

originalprodukten löpt ut.
115

 

 

Kommissionens uttalanden aktualiserar frågan i vilken utsträckning 

originaltillverkarens avsikt är avgörande för om ett missbruk föreligger vid 

ansökan och erhållande av patent. Att avsikten hos den som ansöker om 

patent skulle få betydelse för om missbruk föreligger har kritiserats av EPO 

och även i doktrin.
116

 Priddis och Constantine har påpekat att den som 

ansöker om patent per definition avser att åberopa en legal rättighet som till 

viss omfattning kommer exkludera konkurrensen och att detta är själva 

huvudsyftet med patent. En ansökan om patent innebär alltid en avsikt att 

hindra eller utesluta konkurrenter.
117

 EPO har vid sin kritik av 

kommissionens inställning betonat att det är en patenträttslig huvudprincip 

att avsikt hos sökanden av patent är irrelevant för huruvida patent kan 

erhållas samt att kraven enligt EPC endast är objektiva och därmed 

förutsägbara och lätta att applicera.
118

 

 

Kommissionen har besvarat kritiken genom att påpeka att de underliggande 

avsikterna hos en patentsökande är av betydelse för att förstå hur företag 

använder sig av befintliga regelverk för sina egna ändamål och som 
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kommissionen uttrycker det ”the intention can also be taken into account in 

competition law assessments”.
119

 

 

Kommissionens inställning att låta avsikten hos en patentsökande få spela 

betydelse vid tillämpningen av konkurrensrätten har med andra ord mött 

stark kritik i doktrin och från EPO. Det har ansetts vara vanskligt att kunna 

angripa patentansökningar och avsikten bakom dessa med konkurrensrätt. 

Däremot har det ansetts lättare att rättfärdiga tillgripandet av 

konkurrensrätten då ett patent erhållits genom ett vilseledande. 

Patentsystemet har då inte använts på ett legitimt sätt och därmed skulle 

konkurrensrätten på ett berättigat sätt kunna ingripa mot de negativa 

konkurrenseffekter som uppstår som ett resultat av bedrägeriet.
120

 Detta var 

fallet i AstraZeneca (se nedan). 
 
 
Utöver frågan om avsiktens betydelse aktualiserar kommissionens 

inställning även bedömningen av ett patents styrka. Problematiken kring 

konkurrensmyndigheternas bedömning av ett patents styrka har behandlats 

under 5.3.2.1 och kommer inte behandlas närmare här. 

 

4.1   AstraZeneca-fallet 

 

4.1.1   Bakgrund 
 

I juni 2010 föll tribunalens dom i målet AstraZeneca.
121

 Domen ger 

kommissionen rätt i det att AstraZeneca (”AZ”) har missbrukat sin 

dominerande ställning på marknaden för magsårsläkemedel. Missbruket 

skedde genom två ageranden: 
 
 

1. AZ hade vid ansökan om tilläggsskydd gett missledande information 

till patentmyndigheter i Tyskland, Belgien, Danmark, Norge, 

Nederländerna och Storbritannien samt till domstolar i Tyskland och 

Danmark.  
 

2. AZ hade gjort förfrågan om upphävande av försäljningstillståndet för 

Losec i Sverige, Norge och Danmark i samband med avlägsnandet 

av Losec från marknaden och införandet av Losec MUPS.  
 
 
 

Det första agerandet rör missbruk av patent och därmed relationen mellan 

immateriella rättigheter och konkurrensrätt, medan det andra agerandet 

snarare kan sägas röra relationen mellan läkemedelslagstiftningen och 
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konkurrensrätten samt missbruket av läkemedelslagstiftningen. Endast det 
första agerandet ska behandlas inom ramen för denna uppsats. 
 
 
På 1980-talet utvecklade AZ ett magsårsläkemedel som skulle visa sig 

överlägset alla andra tidigare läkemedel för magsår. Läkemedlet lanserades 

sedermera under varumärket Losec. Som tidigare nämnts i denna uppsats 

finns en förordning om tilläggsskydd för läkemedel. Denna förordning 

antogs 1992 och tilläggsskydd kunde enligt artikel 13 i förordningen endast 

erhållas för läkemedel som saluförts i EU efter 1 januari 1985. I Tyskland 

och Danmark gällde dock 1 januari 1988. Lanserandet av Losec befann sig i 

gränslandet för när tilläggsskydd kunde meddelas. I Frankrike hade tekniskt 

tillstånd för läkemedlet meddelats så tidigt som april 1987, men 

marknadsföringen inleddes först 1989. I Luxemburg hade tekniskt tillstånd 

meddelats i november 1987, men marknadsföring av läkemedlet ska ha skett 

först i februari 1988. I Luxemburg fanns även en tveksam officiell lista från 

21 mars 1988 som bekräftade att produkten kunde säljas i Luxemburg. 

 

Om det franska tekniska tillståndet skulle ligga till grund för när Losec 

skulle anses ha lanserats skulle tilläggstillstånd inte kunna meddelas i 

varken Tyskland eller Danmark. Om däremot listan från Luxemburg kunde 

läggas till grund för avgörandet av tidpunkten för lanseringen skulle sådant 

tillägg kunna meddelas i dessa länder. 

 

När AZ tolkade förordningens artikel 13 utvecklade de en teori om att dagen 

då godkännande gavs för saluförande rimligtvis måste anses vara den dag 

då läkemedlet faktiskt kunde säljas. Detta skulle innebära de senare datumet 

i Frankrike och Luxemburg och därmed skulle tilläggsskydd kunna 

meddelas. Genom sina instruktioner till patentombuden gavs intrycket till 

respektive patentmyndigheter att mars 1988 var den rätta saluförande 

tidpunkten och de andra tidpunkterna samt teorin kring tolkningen av 

förordningen uppgavs således inte. Samtliga patentmyndigheter förutom den 

brittiska och den danska godtog uppgifterna utan att kontrollera dessa. 

Genom dom i mål C-127/00 gavs sedermera svar på när tidpunkten för 

saluförande skulle räknas och det stod därmed klart att den tidpunkten var 

när det tekniska tillståndet meddelats. 

 

Efter att två generiska företag hade klagat på agerandet, kom ett beslut från 

kommissionen 2005. Enligt kommissionen hade AZ missbrukat sin 

dominerande ställning genom att förse patentmyndigheterna med 

vilseledande uppgifter. AZ överklagade beslutet och målet prövades av 
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tribunalen. Överklagande av tribunalens dom lämnades in 16 september 

2010, men målet har inte slutligen avgjorts av EUD än.
122

 
 

4.1.2   Tribunalens dom 

 

Tribunalen konstaterade att begreppet missbruk av dominerande ställning är 

ett objektivt begrepp enligt fastställd praxis. Begreppet omfattar sådana 

beteenden som hos ett dominerande företag kan påverka strukturen på en 

marknad där konkurrensen redan är försvagad av det dominerande företagets 

existens och som medför att hinder uppstår för att den existerande 

konkurrensen på marknaden ska kunna upprätthållas eller utvecklas. Till 

sådant beteende räknas dock inte vanliga metoder som är en del av normal 

konkurrens. Med artikel 102 FEUF avses inte endast missbruk som direkt 

skadar konsumenter utan även sådant missbruk som indirekt skadar 

konsumenterna genom att påverka strukturen för en effektiv konkurrens. 

Vidare konstaterar tribunalen att missbruket inte behöver förverkligas 

genom det dominerande företagets ekonomiska styrka, utan det kan mycket 

väl ske genom beslut från myndighet.
123

 

 

Ett dominerande företag får endast slå ut sina konkurrenter och därmed 

stärka sin ställning genom normal pris- och prestationskonkurrens (s.k. 

competition on the merits). Missvisande upplysningar till myndigheter som 

kan resultera i att företaget erhåller exklusiva rättigheter som detta inte är 

berättigat till motverkar pris- och prestationskonkurrensen och kan därmed 

särskilt begränsa konkurrensen. Tribunalen konstaterade att detta beteende 

inte överrensstämmer med det särskilda ansvar som dominerande företaget 

har i och med sin ställning på marknaden. I det ansvaret innefattas 

åtminstone en skyldighet att rätta felaktiga och missvisande uppgifter som 

lämnats till myndighet. Tribunalen konstaterade vidare att det inte krävs 

något styrkande av att agerandet skett frivilligt och att någon ond tro 

föreligger hos företaget, detta hindrar dock inte kommissionen att ta hänsyn 

till sådana omständigheter vid sin bedömning av agerandet. Bedömning av 

om det är missbruk måste dock göras i varje enskilt fall. 
124

 

 

Vidare fastslogs att det faktum att inte alla patentmyndigheter godtagit de 

missvisande uppgifterna och att vissa konkurrenter fått de exklusiva 

rättigheterna ogiltigförklarade i efterhand, inte har någon betydelse för 

bedömningen av agerandet. Ett objektivt fastställt missbruk påverkas 

nämligen inte av tredje mans reaktion och agerande. Att till patentverken 

lämna missvisande uppgifter som kan leda till att det dominerande företaget 
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erhåller tilläggsskydd som företaget inte är berättigat till eller som företaget 

endast har rätt till en kortare tid och att konkurrensen därmed begränsas eller 

utestängs innebär således missbruk av dominerande ställning. Tribunalen 

påpekar dock att den objektivt vilseledande karaktären hos uppgifterna som 

lämnas ska bedömas mot de specifika omständigheterna i det enskilda 

fallet.
125

 

 

I fallet hade AZ gjort gällande att det för missbruk krävdes att den exklusiva 

rättigheten som erhållits skulle ha gjorts gällande. Tribunalen konstaterade 

dock att en immateriell rättighet presumeras vara legal så fort den erhållits 

av en myndighet och att bara existensen av en sådan normalt håller 

konkurrens borta från marknaden. Det ska inte krävas att konkurrenterna 

måste utmana rättigheten genom att göra intrång i den och på så sätt tvinga 

det dominerande företaget att försvara det och därigenom åberopa det för att 

missbruk ska anses föreligga. Det krävs inte heller att det genom den 

immateriella rättigheten sker en total utestängning av konkurrensen, utan det 

räcker att beteendet är av konkurrensbegränsande art.
126

 

 

Vidare kan inte andra reglers tillämplighet påverka konkurrensrättens 

tillämpning. Det är enligt tribunalen utan betydelse om det finns andra 

regelverk som gör det möjligt att rätta, eller ogiltigförklara, de patent och 

tilläggsskydd som har beviljats olagligen. Tribunalen godtog därmed inte 

AZ argument att det fanns andra regelområden som räckte för att reglera 

denna typ av beteende och att konkurrensreglerna endast skulle tillämpas 

om en konkurrenshämmande verkan kunde påvisas.
127

 

 

Att missvisande uppgifter lämnats till patentombud ansågs inte vara 

missbruk, utan detta uppstod först då uppgifterna gavs in till myndigheten. 

För missbruk krävs dessutom att uppgifter verkligen kan leda myndigheten 

till att bevilja den exklusiva rättigheten. Det spelade vidare ingen roll att 

grundpatentet fortfarande gällde och att tilläggsskyddet inte hade trätt i kraft 

förrän flera år senare, agerandet var ändå att anse som missbruk. Likaså 

spelade det ingen roll att AZ inte längre hade dominerande ställning på vissa 

marknader då tilläggsskyddet beviljades, så länge dominerande ställning 

förelåg vid agerandet (inlämnandet av de felaktiga uppgifterna) så var 

agerandet att anse som missbruk av dominerande ställning.
128
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4.1.3   Reaktioner på domen 

 

AZ-domen är intressant och har fått stor uppmärksamhet. I sin kommentar 

till fallet konstaterar Lidgard att tribunalen fastställer det särskilda ansvar 

som åligger ett dominerande företag och att det i det aktuella fallet innebär 

att 
 
”företagets åtgärder inte får försvåra marknadstillträde för generiska 

konkurrenter och parallellhandlare”.
129

 Lidgard kritiserar vidare tribunalens 

uttalande angående konkurrensrättens tillämplighet då andra regelverk är 

tillämpliga. Tribunalen uttalar att i flertalet fall av missbruk av dominerande 

ställning, avser beteenden som i övrigt är tillåtna enligt andra regelverk.
130

 

Lidgard menar att det är oklart vad som menas med detta och att det snarare 

torde vara så att det vanligtvis inte finns någon särskild lagstiftning som 

reglerar det aktuella beteendet. I sådana situationer är det naturligt att låta 

konkurrensreglerna få betydelse. Vad Lidgard påpekar är däremot att 

läkemedelsmarknaden sticker ut från normalfallet på sätt att det är en hårt 

reglerad marknad där särskilda myndigheter har ett långtgående ansvar för 

att kontrollera marknadens aktörer.
 131

 
 
 
Lidgard menar vidare att det är ett överutnyttjande av konkurrensreglerna 

när man, på en så hårt reglerad marknad som läkemedelsmarknaden, 

begränsar originaltillverkarnas möjligheter att eliminera det enklaste sättet 

för generiska konkurrenter att ta sig in på marknaden.
 132

 

 

Lidgard riktar även kritik mot domen på sätt att den skulle frångå tidigare 

EU-rättslig praxis om distinktionen mellan en immaterialrätts existens 

respektive utövande. Som tidigare nämnts i denna studie har endast 

utövandet av immateriella rättigheter kunnat utgöra missbruk enligt tidigare 

praxis. Lidgard menar att patentprocessen och beviljandet av patent snarare 

är det som tidigare definierats som existens än som utövande.
 133

 

 

Vladimir Bastidas Venegas (doktorand i europeisk integrationsrätt) har 

uttalat att domen från ett mer övergripande perspektiv kan ses som 

”ytterligare ett prov på konkurrensrättens allt större intervention mot 

immaterialrättigheter”.
134

 Bastidas ifrågasätter dock bl.a. Lidgards 

uttalanden i dennes kommentar till domen och även den allmänna 

uppståndelsen över domen. Bastidas menar att domen inte får så stor effekt i 

praktiken som det getts sken av bland akademiker och praktiker samt att 

domen inte är lika långtgående som tidigare praxis varit angående 
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chikanös processföring som en form av missbruk av dominerande 

ställning.
135

 
 

4.2   Boehringer Ingelheim-utredningen 

 

Boehringer Ingelheim (”BI”) är marknadsledare gällande behandling av 

lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) med sitt 

succéläkemedel Sprivia. Under 2003 ansökte BI om patent för nya 

behandlingar av KOL. Ansökningarna relaterade till tre breda kategorier av 

aktiva substanser som behandlar KOL med en ny aktiv substans som 

upptäckts av BI:s konkurrent Almirall. Almirall motsatte sig patenten med 

motiveringen att de var oberättigade och att de, när de väl godkänts, skulle 

ha potentialen att blockera eller försena inträdet av Almiralls egna 

innovativa kombinationsläkemedel. 

 

Efter att ha blivit informerade av Almirall om händelserna inledde 

kommissionen den 22 februari 2007 en undersökning av BI:s agerande. 

Utredningen hade som huvudsyfte att fastställa huruvida BI hade ansökt och 

erhållit patent genom att förse EPO med missvisande uppgifter. 

 

Parterna förlikades dock så sent som 2011 varvid blockeringar på den 

europeiska marknaden togs bort, licenser gavs för två länder utanför Europa 

samt pågående rättstvister mellan parterna avslutades. Detta innebar att 

eventuella hinder för Almirall att lansera sitt kombinationsläkemedel inte 

längre förelåg och därför avslutades kommissionens utredning. 

Kommissionen uttalade att en förlikning mellan parterna var det snabbaste 

och mest effektiva sättet att få ut det nya kombinationsläkemedlet på 

marknaden och därmed göra det tillgängligt för konsumenter och 

patienter.
136
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5 Patent vid 
företagsöverlåtelser  

 

 

Av kommissionens utredning av läkemedelssektorn framgår det att 

originaltillverkarna upplever svårigheter med att fylla ut sitt produktutbud 

med nya produkter samtidigt som patentskyddet för ett flertal 

succéläkemedel löper mot sitt slut. Vidare upplever även originaltillverkarna 

att ökade krav på säkerhet och effektivitet leder till ökade kostnader för 

forskning och utveckling, att myndighetskontroll gällande bl.a. prissättning 

ökar samt att det sker nya framsteg inom genomik, proteomik och 

personliga läkemedel.
137

 

 

Utredningen visar att antalet nya läkemedel som saluförs rent faktiskt har 

minskat och anledningen till detta kan bl.a. kravet på att tillhandahålla 

ökande mängder data före och efter godkännandet av ett läkemedel. 

Utredningen nämner vidare att en anledning till minskad forskning och 

utveckling inom läkemedelssektorn kan vara företagsöverlåtelser och 

sammanslagningar inom läkemedelssektorn.
138

 

 

Förändringarna inom läkemedelssektorn gör att originaltillverkare måste 

uppdatera sina affärsstrategier. Detta resulterar i att allt fler 

originaltillverkare köper upp generikatillverkare för att ta sig in på den 

generiska läkemedelsmarknaden. På detta sätt kan de öka sin riskspridning, 

ta sig in på nya geografiska marknader samt kompensera för de minskade 

intäkter som är ett resultat av den minskande framtagningen av 

succéläkemedel.
139

 

 

Ett exempel på den ovan nämnda typen av förvärv är läkemedelsföretaget 

Novartis uppköp av generikatillverkaren Hexal. Novartis är sedan tidigare 

aktiv både på original- och generikamarknaden. Novartis avsikt var att växa 

inom generikamarknaden. I maj 2005 beslutade kommissionen att godkänna 

företagsöverlåtelsen villkorat att Novartis gick med på att avyttra en del av 

sin verksamhet för att förhindra snedvridande av konkurrensen.
140

 

 
Utredningen  visar  även  att  allt  fler  originaltillverkare  planerar  att  köpa  upp  
andra    originaltillverkare. Förutom att ta sig in på nya geografiska 

marknader, handlar det i dessa fall ofta om uppköp av mindre 
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139  

Pharma report, del 1, para. 83, 85 – 86. 
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originaltillverkare baserade på bioteknik, som kan bidra med tänkbara nya 

läkemedel och därmed utöka det andra originaltillverkarens produktutbud. 

Detta beror på att marknaden för biofarmaceutiska läkemedel förväntas växa 

snabbare än marknaden för traditionella läkemedel och dessa läkemedel har 

även visat sig mycket framgångsrika.
141

 Det stora läkemedelsföretaget 

Hoffman-La Roche förvärv av det amerikanska bioteknikföretaget 

Genentech tillkännagavs i mars 2009 och utgör ett utmärkt exempel av en 

originaltillverkares förvärv av en mindre originaltillverkare baserad på 

bioteknik.
142

 

 

Vidare utgör Pfizers förvärv av Wyeth ett exempel på ett av de hittills 

största förvärven inom läkemedelssektorn. Förvärvet anmäldes till 

kommissionen i maj 2009. Båda originaltillverkarna verkar på ett flertal 

marknader för humanläkemedel samt för veterinärprodukter. Vid sin 

undersökning upptäckte kommissionen att förvärvet väckte allvarliga tvivel 

om förenligheten med konkurrensrätten. Pfizer blev således tvungen att göra 

en rad åtaganden, innebärande avyttringar av ett flertal verksamheter och 

produkter, i syfte att eliminera kommissionens oro över de identifierade 

problemen. I och med dessa åtaganden kunde förvärvet godkännas och 

därmed skapades världens största läkemedelsföretag.
143

 

 

Även generikatillverkarna har i kommissionens undersökning av 

läkemedelssektorn visat ett intresse av att ta sig in på marknaden för 

bioteknik. Dessutom blir det allt vanligare att generikatillverkare slås 

samman för att på så sätt kunna ägna sig åt större produktion av generiska 

produkter samt ta sig in på nya geografiska marknader.
144

 Exempelvis 

slutfördes generikatillverkaren Mylans förvärv av Merck KGaA:s 

generikaverksamhet i oktober 2007. Mylans syfte var att ”become one of the 

largest quality generics and specialty pharmaceuticals companies in the 

world”.
145

 

 

Koncentrationer av företag, oavsett om det är generika- eller 
originaltillverkare, är tillåtna så länge de inte hämmar konkurrensen på den 
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inre marknaden avsevärt.
146

 Syftet med företagsöverlåtelsedirektivet är att 

kontrollera att sådana effekter inte uppstår vid sammanslagningar och 

överlåtelser. Kommissionen har dock uttalat att en originaltillverkares 

förvärv av potentiella generiska konkurrenter kan syfta till att begränsa 

konkurrensen.
147

 Kommissionen har därför uttalat att denne uppmärksamt 

kommer att följa utvecklingen på läkemedelsmarknaden med hänsyn till den 

konsolideringsfas som just nu pågår. Vidare kommer ökad 

marknadskoncentration hållas under uppsikt med ändamålet att bibehålla en 

konkurrenspräglad struktur och process.
148

 

 

Även om ett företagsförvärv inte kan godkännas av kommissionen i dess 

ursprungliga form, kan företagen genom att gå med på olika typer av 

avyttringar och andra åtaganden ändå uppnå ett slutligt godkännande. Av 

denna anledning ska själva lagligheten av företagsförvärv på 

läkemedelssektorn inte diskuteras vidare. Däremot väcker den pågående 

konsolideringsfasen inom läkemedelssektorn intressanta frågeställningar om 

vad resultatet kan bli av dessa överlåtelser. Detta ska diskuteras och 

analyseras nedan under rubrik 6. 
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6   Analys och slutsatser 
 

 

Eftersom både konkurrensrätten och immaterialrätten indirekt verkar för 

konsumenternas välfärd samtidigt som metoderna för att uppnå detta mål 

och de primära syften som driver dessa regelområden är vitt skilda, uppstår 

lätt spänningar och motsättningar mellan dessa två rättsområden. 

 

Läkemedelsmarknaden är ett tydigt exempel på ett område där immateriella 

intressen och då främst patenträtten är central. Den unika strukturen på 

marknaden gör den mycket intressant att studera ur ett konkurrensrättsligt 

perspektiv. Starka intressen såsom statliga budgetar, patienters hälsa och 

stora privata ekonomiska intressen ska samsas. En balans mellan 

konkurrensrätt och immaterialrätt krävs för att maximalt incitament till 

forskning och utveckling ska kunna uppnås. 

 

Mot bakgrund av dessa allmänna tankar kommer i det följande 

konkurrensrättens relation till immaterialrätten behandlas och därefter 

kommer uppsatsens tre huvudsakliga frågeställningar att besvaras. 
 
 
Själva innehavet av en immaterialrätt har tidigare enligt praxis inte ansetts 

vara konkurrensrättsligt förbjudet. Däremot kan utövande av ensamrätten 

anses strida mot konkurrensrätten, dock endast vid exceptionella 

omständigheter. Utgångspunkten är att konkurrensrätten endast får ingripa 

mot konkurrensbegränsande beteenden som går utanför immaterialrättens 

särskilda skyddsföremål. Detta torde ge utrymme för ett normalt nyttjande 

av immateriella rättigheter. 

 

Immaterialrätten kan få betydelse vid den konkurrensrättsliga bedömningen 

av relevant marknad; ett patenterat läkemedel kan exempelvis anses utgöra 

en egen relevant marknad. Innehavet av immateriella rättigheter kan även få 

betydelse vid bedömningen av om ett företag innehar en dominant ställning 

på den relevanta marknaden; ett företag som innehar ensamrätten till ett 

läkemedel som omfattas av ett mycket starkt patentskydd på en marknad där 

det inte finns några substituerbara läkemedel, kan mycket väl anses inneha 

en sådan marknadsmakt att det utgör dominerande ställning. 

 

I doktrin påstås det ibland att konkurrensrätten träder in för att se till att 

immaterialrätten utnyttjas såsom det ursprungligen är tänkt. Så är det 

emellertid inte då konkurrensrätten tillämpas i egenskap av ett självständigt 

regelverk med egna syften. Konkurrensrätten syftar endast till att tillgodose 

konkurrensrättsliga ändamål. Att även andra rättsområdens intressen 

tillgodoses vid tillämpningen kan endast anses vara ett sammanträffande. 
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För konkurrensrättens vidkommande saknar det betydelse ifall ett 

konkurrensbegränsande beteende utförs med exempelvis patenträtten som 

instrument. Det framgår vidare av praxis, som innan redogjorts för, att det 

saknar betydelse för konkurrensrättens tillämpning ifall det aktuella 

beteendet regleras och därmed kan korrigeras av andra regler såsom 

patenträttsliga bestämmelser. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att immaterialrätten kan få betydelse vid 

konkurrensrättsliga bedömningar och immaterialrätten kan även sägas ha en 

överordnad ställning i relation till konkurrensrätten då legala monopol tillåts 

upprätthållas. Immaterialrätten är dock inte immun mot konkurrensrätten 

som kan ingripa mot konkurrensbegränsande beteenden vilka går utöver 

immaterialrättens speciella skyddsföremål. Att ett sådant beteende är 

förenligt med immateriella regler utgör inte ett hinder för konkurrensrättens 

tillämpning. 

 

Är patentförlikningar att betrakta som konkurrensbegränsande avtal och 
således förbjudna enligt artikel 101 FEUF? 
 
 
Patentförlikningar kan ingås med tre olika huvudtyper av 

styrkeförhållanden. Det som särskiljer dessa huvudtyper är patentets styrka 

och originaltillverkarens insikt om den styrkan. Ur konkurrensrättslig 

synpunkt är patentförlikningar där originaltillverkaren har insikt om 

svagheten i patentskyddet och ändå förlikas med generikatillverkare som 

utifrån sett fått uppfattningen om att patentskyddet är starkt av störst 

intresse. Vid denna typ av patentförlikningar dikteras villkoren utefter 

förutsättningar som inte stämmer i realiteten. Generikatillverkaren går med 

på villkor under intrycket att patentskyddet är relativt starkt samtidigt som 

originaltillverkaren är medveten om svagheten i patentskyddet och därmed 

tillskanskar sig oberättigade föredelar. Att försöka bevisa en sådan insikt hos 

originaltillverkaren är dock mycket svårt. 

 

Utöver det styrkeförhållande som ligger bakom en patentförlikning, kan 

denna typ av avtal även delas in i kategorier baserat på dess egenskaper. I 

den första kategorin faller sådana patentförlikningar som inte begränsar 

generiskt inträde och dessa torde inte vara av något större intresse ur 

konkurrensrättslig synvinkel. I den andra kategorin faller sådana 

patentförlikningar som begränsar generiskt inträde och dessa kan sedermera 

delas in i avtal där värdeöverföring inte sker respektive avtal där en 

värdeöverföring sker från originaltillverkaren. 

 

Den sistnämnda kategorin ger upphov till konkurrensrättsliga bekymmer. 
Patentförlikningar som begränsar generiskt inträde och innefattar en 
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värdeöverföring från originaltillverkaren kan mycket väl falla in under det 
konkurrensrättsliga förbudet i artikel 101 FEUF. 
 
 
Icke angreppsklausuler är en naturlig del av patentförlikningsavtal men 

samtidigt en tydlig begränsning av generiskt inträde. EUD och har dock 

uttalat klart och tydligt att förlikningsavtalets unika natur inte ska iakttas och 

att sådana klausuler därmed mycket väl kan anses vara 

konkurrensbegränsande. Detta tydliggör inställningen till konkurrensrätten 

som ett eget självständigt regelverk vilket inte tar hänsyn till olika 

rättssubjekts natur och speciella karaktär. 

 

För att ett avtal ska vara förbjudet enligt artikel 101 FEUF krävs att det har 

konkurrensbegränsande syfte eller effekt. Det är författarens mening, vilken 

överensstämmer med kommissionens inställning, att patentförlikningar som 

avtalstyp inte kan anses konkurrensbegränsande i syfte utan endast genom 

effekt i det enskilda fallet. Detta då patentförlikningar kan ha så otroligt 

många olika skepnader och förutsättningarna i det enskilda fallet kan skilja 

sig så pass mycket att det torde vara alltför långtgående att dra en så stor 

avtalskategori över en gräns. 

 

Bedömningen av om en patentförlikning har konkurrensbegränsande effekt 

innebär en bedömning av utgången i patenttvisten och patentets styrka. 

Detta aktualiserar frågan om lämpligheten i att konkurrensmyndigheter gör 

patenträttsliga bedömningar. Domen i Windsurfing får anses ha öppnat 

dörren för konkurrensmyndigheters bedömning av ett patents styrka. Mot 

bakgrund av att läkemedelspatent är mycket komplexa och tekniskt 

detaljerade torde detta kunna få mycket allvarliga konsekvenser vid en 

tillämpning på detta område. Det är av författarens åsikt att det även väcker 

frågan om inte utgången i konkurrensfrågan då dessutom kan få en, om än 

mycket liten, påverkan på utgången i en eventuell patenttvist. Detta vore 

mycket allvarligt och inte på något sätt acceptabelt. Konkurrensmyndigheter 

saknar den expertis som krävs för att avgöra patenträttsliga bedömningar 

och detta visar på konkurrensrättens inställning som överordnad andra 

rättsområden. 

 

Kommissionen har uttalat att ett företag som bedömer sitt patent som starkt 

inte skulle ingå patentförlikningsavtal. Detta indikerar att originaltillverkare 

som ingått ett flertal patentförlikningar skulle anse att deras patentskydd är 

svagt. Det är av författarens åsikt att detta synsätt är vanskligt. Det 

föreligger alltid en viss osäkerhet inför en hotande process och som påpekats 

är kostnaden av förlikning mindre än de ekonomiska förlusterna som 

förlusten av patentskydd resulterar i. Därför finns det alltid incitament 
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till att förlikas vilket inte alltid behöver återspegla ett företags bedömning av 
det egna patentets styrka. 
 
 
Det är en svår gränsdragning mellan en bra förlikning och ett 

konkurrensbegränsande avtal. Värdeöverföringen från originaltillverkaren 

kan många gånger understiga de eventuella förluster som hade uppstått vid 

generiskt inträde samtidigt som värdeöverföringen överstiger de intäkter 

som generikatillverkaren skulle erhållit vid inträde på marknaden. Ett sådant 

avtal är fördelaktigt ur många aspekter för såväl originaltillverkare som 

generikatillverkare och likväl till viss del ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Avtalet kan dock innebära att generiskt inträde fördröjs, men 

detta är endast fallet om patentskyddet inte hade upprätthållits vid en rättslig 

prövning. En bedömning av patentets styrka är med andra ord nödvändig för 

att en konkurrensbegränsande effekt ska kunna fastställas i det enskilda 

fallet. Det är av författarens åsikt att konkurrensmyndigheternas utförande 

av sådana patenträttsliga bedömningar är mycket olämpligt. Frågan är då till 

vilken utsträckning parterna ska tillåtas ingå fördelaktiga förlikningsavtal 

som eventuellt innebär en fördröjning av generiskt inträde. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att det torde vara mycket svårt att med 

konkurrensrättens hjälp komma åt konkurrensbegränsande 

patentförlikningsavtal. För att fastställa den konkurrensbegränsande effekten 

krävs en bedömning av patentskyddets styrka och detta är ingen bedömning 

som bör göras av konkurrensmyndigheter. En konkurrensbegränsande effekt 

torde därmed endast kunna visas i de fall där det föreligger tydlig bevisning 

för att det föreliggande patentskyddet inte skulle hålla för en patenträttslig 

prövning. Så skulle fallet exempelvis kunna vara då originaltillverkaren 

genom vilseledande uppgifter till patentmyndigheter erhållit ett patent som 

företaget inte varit berättigat till. Situationer där så pass klar bevisning 

föreligger är dock sällsynta och därmed får det konstateras att denna typ av 

avtal endast i exceptionella fall kan begränsas med hjälp av 

konkurrensrätten. Nackdelen med detta är att ett flertal av de 

patentförlikningar som därmed tillåts resulterar i försening av generiskt 

inträde. En sådan försening resulterar i sin tur i förluster för samhället då 

originaltillverkarna tillåts upprätthålla höga prisnivåer under en längre tid. 

Dessa ekonomiska nackdelar torde inte kunna vägas upp av de 

samhällsekonomiska fördelar som förlikningen innebär. 

 

Avslutningsvis ska påpekas att antalet fall av patentförlikningar inom den 

problematiska kategorin har sjunkit de senaste åren. Detta kan bero på den 

uppmärksamhet problemområdet givits av kommissionen. Kan detta 

innebära att dessa problematiska förlikningar är på väg att försvinna och att 
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det endast är ett problem som i framtiden kommer existera i teorin? Det är 

av min mening att det alltid kommer finnas de som försöker tänja på 

reglerna och ta sig friheter trots att de riskerar agera på ett 

konkurrensrättsligt otillåtet sätt. De problematiska patentförlikningarna 

torde därmed aldrig försvinna helt även om förekomsten av dessa avtal 

troligtvis kommer att minska. 

 

Kan lämnande av vilseledande uppgifter till patentmyndigheter utgöra 
missbruk av dominerande ställning? 
 
 
Originaltillverkare har ofta strategier för hur patentskyddade läkemedel ska 

skyddas från konkurrens. Frågan har aktualiserats huruvida patentskyddet, 

tilläggsskyddet och dataexklusiviteten kan missbrukas på så sätt att det 

strider mot artikel 102 FEUF. 

 

Jag ifrågasätter starkt kommissionens uttalanden som indikerar att ett 

dominerande företags syfte ska få betydelse vid bedömning av om missbruk 

föreligger. Det ligger i själva naturen av att inneha ett patent, och därmed en 

ensamrätt, att vilja behålla denna och därmed fortsätta utestänga konkurrens. 

Självklart ska detta inte få göras med vilka medel som helst, men 

patenträtten bör få användas fullt ut oavsett avsikt så länge beteendet ligger 

inom patentets speciella skyddsföremål. Om beteendet däremot innefattar 

vilseledande och bedrägligt beteende som i sin tur leder till erhållandet av 

ett patent som företaget inte är berättigat till, bör detta korrigeras. Sådant 

beteende ligger i allra högsta grad utanför det speciella skyddsföremålet och 

då står det enligt praxis klart att immaterialrätten inte längre är immun mot 

konkurrensrättens ingripande. 

 

Det är även min mening, i enlighet med tribunalens dom i AstraZeneca, att 

sådant bedrägligt beteende inte kan anses förenligt med ett dominerande 

företags särskilda ansvar. Ett sådant beteende torde inte heller vara 

konkurrensrättsligt acceptabelt om ett icke dominerande företag tillämpar 

det. Skillnaden är dock att den typen av beteende inte omfattas av 

konkurrensreglerna utan istället får övriga regelverk, såsom patentregler, 

räcka för att korrigera det felaktiga beteendet. Det kan ifrågasättas om det 

verkligen är korrekt att dominerande företag angrips med dubbla regelverk 

när fallet inte är detsamma för icke dominerande företag. Det ska ju inte 

förglömmas att patentregelverket innehåller bestämmelser lämpade för att 

korrigera felaktigt utfärdade patent. 

 

I och med AstraZeneca befästs återigen konkurrensrättens självständiga 

karaktär. Patentsystemets korrigeringsmöjligheter saknar enligt tribunalen 

och kommissionen helt betydelse för huruvida konkurrensrätten kan 
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tillämpas. Även om konkurrensrätten måste tillämpas självständigt till viss 

del, är frågan om det är nödvändigt i denna utsträckning och om det inte 

vore lämpligt att i viss utsträckning även ta hänsyn till andra regelverks 

korrigerande funktion. 

 

Lidgard menar i sin kommentar att domen i AstraZeneca fastställer att ett 

dominerade företags speciella ansvar innebär att ett företags åtgärder inte får 

försvåra generiskt inträde på marknaden. Detta uttalande kan författaren 

dock inte helt hålla med om. Vad tribunalen konstaterar enligt författarens 

mening är att vilseledande för att erhålla patent inte är förenligt med det 

speciella ansvaret. Däremot hade ett legitimt erhållet tilläggsskydd försvårat 

generiskt inträde men samtidigt varit förenligt med det speciella ansvaret. 

Författaren håller däremot med Lidgard i kritiken mot domen som 

frångående av tidigare praxis då konkurrensrätten endast ingripit vid 

utnyttjande av immateriella rättigheter och inte endast vid innehav. Återigen 

noterar författaren konkurrensrättens ytterst självständiga tillämpning och 

totala ignorans gällande rättsområdens och specifika marknaders säregna 

natur och särskilda karaktär. 

 

Även om många delar av domen och konkurrensrättens allmänna inställning 

kan kritiseras, så kvarstår faktum att AstraZenecas agerande på ett tydligt 

sätt gått långt utöver vad som kan anses utgöra patenträttens speciella 

skyddsföremål. AstraZenecas agerande är i författarens ögon inget som kan 

tolereras, men frågan är om det är upp till konkurrensrätten eller patenträtten 

att korrigera detta. Domen är väl värd att diskuteras och är intressant ur 

många aspekter. Därför är den uppmärksamhet som den orsakat helt naturlig 

och att förminska den som Bastidas gör torde vara att avfärda en möjlighet 

till analys av konkurrensrätten som helhet. 

 

Det är mycket synd ur ett juridiskt perspektiv att utredningen kring 

Boehringer Ingelheim lades ned. Det hade varit intressant att få ett till 

avgörande gällande vilseledande av patentmyndigheter. Vad utredningen 

dock pekar mot är att kommissionen ser allvarligt på denna typ av beteende 

och att missbruk av patent genom missledande av patentmyndigheter 

mycket väl kan komma i konflikt med konkurrensreglerna. Det var således 

inte en engångshändelse i AstraZeneca, utan kommissionen bevakar denna 

typ av beteende och det ska bli spännande att se vad som händer på denna 

front i framtiden. 

 

Det är dock författarens förhoppning att framtida praxis strävar efter en viss 

återhållsamhet i den konkurrensrättsliga tillämpningen och att större hänsyn 

tas till andra regelverks korrigerande funktioner. Konkurrensrätten må vara 

självständig, men det är ingen ursäkt för total ignorans inför andra 
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rättsområdens och rättssubjekts natur. Likaså berättigar inte 

självständigheten till ett överutnyttjande av konkurrensrätten. Ett sådant 

överutnyttjande riskerar att minska incitamentet till innovation och därmed 

riskerar utvecklingen på läkemedelssektorn att stanna upp. Detta vore 

förödande för samhället. Det är därmed önskvärt att framtida avgöranden 

och beslut värnar om att återigen etablera den förut gällande huvudregeln att 

konkurrensrätten endast kan angripa utnyttjande, och inte innehav, av 

immateriella rättigheter. 

 

Boehringer Ingelheim är även intressant ur ett patentförlikningsperspektiv 

då domstolen i detta fall uppmuntrade och förespråkade en sådan förlikning. 

Även om förlikningen innebar en värdeöverföring (licensavtal i vissa 

länder), avskaffades alla begränsningar för generiskt inträde på den 

europeiska marknaden och avtalet torde därmed kunna anses inte falla in 

under konkurrensrättens förbud. 

 

Vilka konkurrensrättsliga konsekvenser kan företagsförvärv inom 
läkemedelssektorn få? 
 
 
Originaltillverkares förvärv av originaltillverkare orsakar inte några 

ovanliga konkurrensrättsliga farhågor annat än dominans på 

originalproduktsmarknaden. Likaså ger generikatillverkares förvärv av 

generikatillverkare endast upphov till eventuell dominans på 

generikaproduktmarknaden. Dock kan godkännandet av originalföretaget 

Pfizers förvärv av originalföretaget Wyeth ifrågasättas. I och med förvärvet 

skapades världens största läkemedelsföretag och frågan är vad det får för 

konsekvenser i framtiden. Därmed kan det ifrågasättas om kommissionens 

bedömning vid godkännandeprocesser är för mild och om förvärv med 

potentiella konkurrensbegränsande effekter släpps igenom för lätt och i för 

stor mån. 

 

Vad som däremot är mycket intressant ur konkurrensrättsligt perspektiv och 

inom ramen för denna uppsats är originaltillverkarnas förvärv av 

generikatillverkare. I det långa loppet finns en risk för att det skapas en 

läkemedelsmarknad där några få företag verkar på såväl original- som 

generisk nivå. Risken med det scenariot är att priserna för generiska 

läkemedel skulle kunna drivas upp då en stor del av den konkurrens som 

finns idag skulle suddas ut. Originaltillverkare med inflytande på 

generikamarknaden skulle sannolikt sträva efter en mera jämnt nedåtgående 

priskurva efter det att patentskyddet löpt ut; istället för ett drastiskt prisras 

då generika börjar saluföras på marknaden. Sannolikt skulle inte priserna på 

själva originalläkemedlet påverkas i någon betydande mån, dessa omfattas 

ju redan idag av legala monopol. 
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Om priset på generika skulle drivas upp och inte bli så mycket billigare än 

själva originalet, skulle de offentliga finanserna allvarligt kunna skadas vid 

inköp av läkemedel och i slutändan skulle patienter drabbas på så sätt att de 

inte skulle få den effektiva vård de är i behov av. 

 

Risk finns också för att incitamentet till att förbättra patentskyddade 

läkemedel inte skulle vara lika starkt i det fallet att priset på generika drivs 

uppåt. Då originaltillverkarna inte lider lika stora förluster vid generiskt 

inträde och dessutom kan tjäna pengar även på generikamarknaden, riskerar 

den starkaste drivkraften för att utveckla förbättringar innan patentskyddet 

löper ut att bli svagare och därmed finns risken att utvecklingen stannar av. 

 

Frågan är då om läkemedelsektorn är en sektor i fara av att i framtiden ha 

drastiskt minskad konkurrens och som följd lägre innovationsnivå och högre 

prisnivå efter patentskyddens upphörande. 

 

Avslutande kommentar 
 
 
Denna studie visar på hur konkurrensrätten kan ingripa på immaterialrättens 

område och när immaterialrätten kan sägas vara överordnad 

konkurrensrätten. Tidigare har gällande rätt varit att immaterialrätten endast 

kan angripas då utnyttjande går utöver det speciella skyddsföremålet. 

Avgörandet i AstraZeneca frångår dock detta då patentinnehav för första 

gången förbjuds under artikel 102 FEUF. Detta är i författarens ögon ett 

avgörande som tillåter konkurrensrättens tillämpning att gå för långt. 

 

Likaså går det för långt i tillämpningen av konkurrensrätten då 

konkurrensmyndigheter tillåts göra bedömningar av ett patents styrka. Att 

göra sådana bedömningar utan den expertis som krävs är mycket olämpligt; 

i synnerhet gällande läkemedelspatent som är tekniskt komplexa. 

 

Sammantaget visar denna utveckling i tillämpningen av konkurrensrätten på 

den tendens till överutnyttjande som finns och likaså ignorans inför andra 

regelområdens korrigerande funktioner. 
 
 
I motsats till detta står den utveckling som sker gällande företagsförvärv 

inom läkemedelssektorn. På detta område tenderar kommissionen istället att 

vara mild i sina bedömningar och frågan är istället om inte konkurrensrätten 

skulle behöva tillämpas strängare här. 
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