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Summary 

Current EU competition law recognizes the importance of patent licensing 

and its pro-competitive effects consisting of, inter alia, the dissemination of 

technology and products within the internal market. Territorial restraints, 

common in licensing agreements, have as their objective to partition 

markets and consumer groups between the licensor and the licensee. 

Potential licensees are often unwilling to enter into a contract, deterred by 

the commercial risks associated with the license, unless the licensor grants 

them a certain degree of territorial exclusivity. Therefore, territorial restrains 

form an integral part of a licensing agreement but may, however, pursuant to 

the rules of competition law, be regarded as anti-competitive collusion. This 

paper assesses whether territorial restraints in patent licenses are compatible 

with the prohibition against agreements that restrict competition within the 

meaning of article 101(1) TFEU.  Furthermore, it seeks to identify and 

discuss the reasoning behind the (in)compatibility of these restraints with 

competition law within the context of patent licensing. 

 

The legal analysis shows that EU competition law is compatible with certain 

forms of territorial restrains in patent licensing agreements, even though the 

restraints may, prima facie, be regarded as anti-competitive pursuant to 

article 101(1) TFEU.  It is therefore argued that a refined analysis is 

necessary in order to evaluate compatibility of these restrictions with EU 

competition law. A boundary for the degree of territorial exclusivity that 

may be granted to licensees is however delimited by the policy goals of the 

Treaty of the European Union and competition law. It is discussed whether 

an extensive partitioning of the inner market through the means of granting 

absolute territorial protection for patent licensees is compatible with 

competition law pursuant to its goals of market integration and consumer 

welfare. 
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Sammanfattning 

Det är vanligt att patentlicensavtal innehåller territoriella begränsningar som 

syftar till att dela upp marknader eller kundgrupper mellan licensgivaren och 

licenstagaren. Dessa begränsningar – ofta nödvändiga i licensavtal – 

förekommer för att minska den ekonomiska risken med licensen. 

Utnyttjandet av licensierad teknologi kräver ofta betydande investeringar 

och utan det territoriella skyddet kan potentiella licenstagare bli avskräckta 

från att ingå licensavtal. Licensiering av patenträttigheter anses samtidigt i 

sig ha betydande konkurrensfrämjande aspekter. Den konkurrensrättsliga 

frågan är om territoriella begränsningar är förenliga med förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal i artikel 101(1) FEUF. I denna uppsats 

undersöker jag följaktligen gällande EU-konkurrensrätt med avseende på 

territoriella begränsningar i patentlicensavtal. Vidare identifierar jag och 

diskuterar de överväganden och skäl som anförs för att bedöma dessa 

begränsningars konkurrensrättsliga förenlighet. 

 

I uppsatsen visas att gällande EU-konkurrensrätt tillåter relativt långtgående 

territoriella begränsningar även om de faktiskt begränsar konkurrensen 

mellan avtalsparterna och andra licenstagare. En betydligt mer nyanserad 

bedömning är därför påkallad vid bedömningen av om territoriella 

begränsningar i patentlicensavtal har till syfte eller resultat att begränsa 

konkurrensen inom den inre marknaden i den mening som framgår av 

artikel 101(1) FEUF. Regleringen av vilka begränsningar är tillåtna 

respektive otillåtna är detaljrik och beroende av flera faktorer. I uppsatsen 

diskuteras om det är möjligt att helt avskärma nationella marknader genom 

upplåtandet av ett absolut områdesskydd i ljuset av de ändamål som artikel 

101(1) FEUF är avsedd att förverkliga. Slutsatsen som dras är att ändamålen 

marknadsintegration och konsumentvälfärd blir särskilt avgörande för 

gränsdragningen mellan tillåtna respektive otillåtna territoriella 

begränsningar i patentlicensavtal enligt gällande EU-konkurrensrätt. 
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Förkortningar 

A.a.  Anfört arbete 

 

F  Förordning 

 

FEU  Fördraget om den Europeiska unionen 

 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 

Kommissionen Europeiska kommissionen 
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1 Inledning 

1.1 Territoriella begränsningar 

Sedan EU-domstolens avgörande i rättsfallet Consten och Grundig
1
 är det 

klart att utnyttjandet av immateriella rättigheter kan komma i konflikt med 

det konkurrensrättsliga regelverket. I målet fastslogs att immateriella rättig-

heter inte får missbrukas i syfte att motverka genomslagskraften i EU-

rättens lagstiftning om konkurrensbegränsande samverkan.
2
 Oaktat dessa 

konkurrensrättsliga ramar innehåller patentlicenser i praktiken bestämmelser 

som syftar till att begränsa konkurrens. Konkurrensbegränsningarna före-

kommer av praktisk nödvändighet eftersom licensiering av patenträttigheter 

medför stora risker och kostnader för en licenstagare.
3
 Licensiering av 

patentskyddad teknologi kräver ofta att licenstagaren gör betydande 

finansiella investeringar för att tillfullo kunna utnyttja teknologin. Det kan 

handla om en utbyggnad av produktionsanläggningar, anställandet av 

kvalificerad arbetskraft för att undersöka, tillämpa eller utveckla teknologin, 

etablerandet av försäljningskanaler m.m.
4
 Dessa ekonomiska risker kan 

avskräcka potentiella licenstagare från att ingå licensavtal, speciellt om 

licenstagaren riskerar att bli utsatt för konkurrens från antingen 

licensgivaren eller andra licenstagare redan etablerade på marknaden. 

 

Licenstagare godtar därmed sällan licensens kommersiella risk med mindre 

de tillförsäkras visst skydd mot konkurrerande företag. I patentlicensavtal är 

graden av territoriell exklusivitet som parterna kan tillförsäkra varandra 

                                                 
1
 Förenade målen 56/64 och 58/64 Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-

GmbH mot Europeiska gemenskapens kommission. 
2
 A.a. s. 291. 

3
 Givetvis bär även licensgivaren på vissa risker, t.ex. potentiell konkurrens från 

licenstagaren, att de av licenstagaren framställda produkterna inte håller kvalitén m.m. 
4
 Se Anderman & Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The 

Regulation of Innovation, s. 273 f. — Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för 

tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på avtal om 

tekniköverföring, punkt 8. 
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särskilt viktigt.
5
 Territoriella begränsningar eller territoriell exklusivitet 

avgör vilka kundgrupper eller geografiska territorier parterna – mer eller 

mindre – exklusivt får förfoga över. Dessa åtaganden är samtidigt 

konkurrensrättsligt problematiska eftersom de kan uppfattas som ett 

konkurrensbegränsande samarbete. Speciellt inom EU kan territoriella 

begränsningar resultera i en avskärmning av nationella marknader och 

därmed komma i konflikt med unionens grundläggande syfte att integrera 

den inre marknaden.
6
 Det hör till konkurrensrättens ändamål att förverkliga 

skapandet av den inre marknaden genom att förhindra en avskärmning av 

nationella marknader och andra handelsbarriärer.
7
 

 

1.2 En konkurrensrättslig problematik 

Det står likväl klart att patentlicensiering i sig främjar konkurrens. Genom 

licensavtalet erhåller en ny aktör rättigheter som från början varit exklusiva 

för patenthavaren och licensen introducerar därmed flera aktörer på 

marknaden. Licensavtalet ger vidare patenthavaren en möjlighet att sprida 

sin teknologi och skörda frukterna av sin intellektuella prestation, vilket 

anses ge denne incitament till att satsa på forskning och utveckling.
8
 Patent-

licensiering anses även ge upphov till olika former av effektivitetsvinster då 

möjligheten att föra samman tekniker skapar förutsättningar för tillverkning 

av befintliga produkter till lägre kostnad, så kallade synergivinster.
9
 För 

företag som saknar kapacitet att tillverka sina egna produkter innebär 

licensen en möjlighet att sprida tillverknings- och försäljningsrättigheter, 

exploatera uppfinningen och konkurrera på marknaden.
10

 

 

                                                 
5
 Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law Vol. 1: Free Movement and Competition 

Law, s. 326. — Anderman & Schmidt, s. 201 ff., 273. — Jones & Sufrin, EU competition 

law, s. 856. 
6
 Artiklar 3(3) FEU och 26(2) FEUF. 

7
 Bergh & Camesasca, European Competition Law and Economics: A Comparitive 

Perspective, s. 45 ff. 
8
 Anderman & Schmidt, s. 201 ff. 

9
 Riktlinjer till F 316/2014, punkt 176. 

10
 Whish & Bailey, Competition Law, s. 813 f. 
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Problemet består därför i att patentlicenser inte sällan och av berättigade 

skäl åtföljs av konkurrensbegränsningar samtidigt som licensiering i sig är 

konkurrensfrämjande. Frågan i denna uppsats är hur denna problematik 

hanteras i gällande EU-konkurrensrätt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om territoriella begränsningar
11

 i 

patentlicensavtal är förenliga med gällande EU-konkurrensrätt. Vidare söker 

jag att identifiera och diskutera de överväganden och skäl som EU-

domstolen och kommissionen anför vid bedömningen av dessa 

begränsningars förenlighet med konkurrensrätten. Mina frågeställningar blir 

därför följande. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Är territoriella begränsningar i patentlicenser förenliga med gällande 

EU-konkurrensrätt? 

 Vilka överväganden ligger bakom utformningen av gällande EU-

konkurrensrätt angående territoriella begränsningar i patentlicenser? 

 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas situationer där en patenträttighet licensieras i syfte att 

licenstagaren ska använda rättigheten för att använda det patentskyddade 

förfarandet vid tillverkning av produkter eller för att tillverka den 

patentskyddade produkten. Av utrymmesskäl har det varit nödvändigt att 

utesluta en analys av rena återförsäljaravtal i vilka immateriella rättigheter 

licensieras i syfte att underlätta försäljningen av produkter. I dessa avtal 

utgör licensen inte heller det primära syftet med avtalet. Det kan härvidlag 

                                                 
11

 Definition i avsnitt 1.6. 
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erinras om att dessa avtal kan falla under gruppundantaget för vertikala avtal 

och därmed undantas från tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.
12

 

 

Det har vidare av utrymmesskäl varit nödvändigt att begränsa uppsatsen till 

att uteslutande behandla EU-rätt. Det går av samma anledning inte att 

behandla alla olika typer av konkurrensbegränsningar som förekommer i 

licensavtal. Jag har valt att behandla territoriella begränsningar eftersom 

dessa hamnar i konflikt med unionens och konkurrensrättens grundläggande 

syfte om att skapa en gränslös inre marknad. 

 

Utrymmesskäl har även föranlett en begränsning av de rättsfall som tas upp 

i uppsatsen. Jag har valt ut rättsfall som jag menar är mest tongivande för 

mitt ämnesområde. Det finns två rättsfall
13

 som behandlar territoriella 

begränsningars förenlighet med artikel 101(1) FEUF som jag inte har tagit 

upp. Det s.k. Coditel-fallet behandlar sändningsrättigheter som även är i 

fokus i ett senare i uppsatsen diskuterat fall. Pronuptia-fallet är speciellt 

såtillvida att den behandlar territoriella begränsningar i ett franchiseavtal.  

 

1.6 Metod och material 

För att besvara frågeställningarna använder jag mig av den rättsdogmatiska 

metoden. Metoden innebär användandet av allmänt accepterade rättskällor i 

syfte att rekonstruera rättsregler. Den rättsdogmatiska analysen 

karaktäriseras av en analys av de olika rättskällorna med ändamålet att 

förstå hur en rättsregel ska förstås i ett givet sammanhang.
14

 Utmärkande för 

den rättsvetenskapliga rättsdogmatiken är att den har ett kritiskt 

förhållningssätt, strävar efter fullständighet och bildandet av förklarings-

                                                 
12

 Kommissionens förordning nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 

101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och 

samordnade förfaranden. Se särskilt artikel 2(3).  — Om gruppundantagsförordningar och 

artikel 101 FEUF, se avsnitt 2.1.  
13

 262/81 Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision m.fl. mot Ciné-

Vog Films SA m.fl. och 161/81 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard 

Schillgallis. 
14

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 26.  
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modeller.
15

 Även om det har riktats kritik mot rättsdogmatiken på grund av 

dess ovetenskapliga karaktär
16

 står det klart att rättsdogmatiken utgör ett 

värdefullt verktyg för rättsliga lösningar på vissa rättsliga problem.
17

 

 

I centrum för rättsdogmatiken står tolkningen av rättskällor. Fråge-

ställningarna i denna uppsats besvaras genom att analysera rättskällor i EU-

rätten. Inom unionsrätten indelas rättskällorna i primär- och sekundärrätt.
18

 

Primärrätt utgörs av fördragen FEU och FEUF samt EU:s rättighetsstadga. 

Sekundärrätt är de rättsakter som unionens institutioner på grundval av 

fördragen erhållit behörighet att anta, det vill säga förordningar, direktiv och 

beslut. Därtill kommer s.k. ”soft-law”
19

 som inte utgör bindande rättskällor 

men som ändå anses ha en påtaglig normativ verkan.
20

 En viktig rättskälla i 

EU-rätt är rättspraxis från EU-domstolen. Till domstolens uppgifter hör 

framförallt tolkningen av primär- och sekundärrätt och det är domstolen 

som i sista hand avgör hur rättskällorna ska tolkas.
21

 I uppsatsen använder 

jag även rättsvetenskaplig litteratur i syfte att diskutera och åskådliggöra 

innehållet i rättskällorna. 

 

1.7 Forskningsläge 

Det finns flera rättsvetenskapliga författare som särskilt har intresserat sig 

för samspelet mellan konkurrensrätt och licensiering av immateriella 

rättigheter. Steven Anderman och Hedvig Schmidt behandlar utförligt 

licensavtal i ljuset av det konkurrensrättsliga regelverket i sin bok från 

2011.
22

 Vidare kan doktorsavhandlingen av Carl Martin Gölstam (2007) 

lyftas fram.
23

 Gölstam fokuserar på problematiken genom att anlägga ett 

                                                 
15

 A.a. s. 25. 
16

 Att rättsdogmatik inte intresserar sig för ”verkligheten” utan normerna, att den 

undersöker värderingar m.m. 
17

 A.a. s. 24. 
18

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 28. 
19

 Exempelvis EU-kommissionens tillkännagivanden, riktlinjer och meddelanden. 
20

 Reichel, EU rättslig metod, s. 127 f. 
21

 Bernitz & Kjellgren, s. 64. 
22

 Anderman & Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The 

Regulation of Innovation. 
23

 Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten. 
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ekonomiskt och internationellt jämförande perspektiv. Även Hans-Henrik 

Lidgard har i en bok från 1997 analyserat licensavtal ur ett konkurrens-

rättsligt perspektiv.
24

 Dock är hans bok till stora delar en kommentar till en 

förordning som inte längre är i kraft och har därför inte använts i denna 

uppsats. Inte desto mindre innehåller den en förtjänstfull genomgång av den 

praxis som har uppstått i anslutning till problemområdet. 

 

1.8 Terminologi 

Patent: En ensamrätt att utnyttja en uppfinning genom att t.ex. sälja, 

tillverka eller använda uppfinningen. Kan avse ämnen, produkter, alster eller 

tekniska förfaranden och är förenad med en rätt att förbjuda andra från att 

utnyttja uppfinningen. Rättsverkningarna är begränsade geografiskt till ett 

visst bestämt territorium.
25

 

 

Licens: Ett avtal i vilket licensgivaren tillåter licenstagaren att utnyttja en 

immateriell rättighet på sätt och i omfattning som följer av avtalet.
26

 

 

Exklusiv licens: Ett åtagande från licensgivaren att själv inte producera eller 

upplåta konkurrerande licenser inom licenstagarens territorium.
27

 

 

Enkel licens: Ett åtagande från licensgivaren att inte upplåta konkurrerande 

licenser till tredje män i licenstagarens område.
28

 

 

Försäljningsbegränsningar: Klausuler som begränsar parternas försäljning 

av produkter eller tjänster till vissa områden eller kundgrupper. Kan avse 

både aktiv och passiv försäljning.
29

 

 

                                                 
24

 Lidgard, Licensavtal i EU: kommentar till kommissionens förordning 240/96 om 

tillämpning av Romfördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring.   
25

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 148, 160, 182 ff. 
26

 Jfr Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, s. 

33. 
27

 Riktlinjer till förordning 316/2014, punkt 190. 
28

 A.a. punkt 191. 
29

 A.a. punkt 198. 
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Aktiv försäljning: Säljaren som genom försäljningsfrämjande åtgärder aktivt 

kontaktar kunder i ett visst område.
30

 

 

Passiv försäljning: Säljaren tillgodoser beställningar som kunderna själva 

tagit initiativ till. Försäljning på internet anses i princip utgöra passiv 

försäljning.
31

 

 

Territoriella begränsningar: Beteckning för innehållet i exklusiva och enkla 

licenser samt för försäljningsbegränsningar i patentlicensavtal. Syftar till en 

geografisk uppdelning av marknaden mellan licensgivaren och licens-

tagaren.
32

  

 

Områdesskydd: Det territoriella skyddet en part i licensavtalet erhåller till 

följd av territoriella begränsningar. Skyddet är absolut när parterna åtagit sig 

att inom sina områden inte sälja till tredje män som avser att 

parallellimportera produkten.
33

 

 

                                                 
30

 Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar, punkt 51. 
31

 A.a. punkterna 51–52. 
32

 Gölstam, s. 167. Observera dock att andra indirekta metoder av användas för att uppnå 

samma territoriella begränsningar, t.ex. en begränsning av tillåten produktionsmängd vilket 

minskar licenstagarens möjlighet att bedriva parallellimport. 
33

 Jfr Gölstam, s. 168 ff. — Pehrson , Exklusivitets- och områdesklausuler inom EU, EES 

och Sverige, s. 57. 
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2 Konkurrensrättsliga utgångs-
punkter 

2.1 Konkurrensbegränsande samarbete 

Enligt artikel 101(1) FEUF – givet att andra förutsättningar i artikeln är 

uppfyllda – är avtal som har ”till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen” ogiltiga och oförenliga med den inre marknaden.
34

 

Tolkningen av detta konkurrensbegränsningskriterium blir ofta avgörande 

för licensavtalens förenlighet med artikeln. Artikeln bygger på en dikotomi 

mellan syftes- och resultatöverträdelser vilka ska förstås som alternativa 

rekvisit.
35

 

 

Ett avtal som till sin art erfarenhetsmässigt medför stora risker för negativ 

inverkan på konkurrensen anses ha ett konkurrensbegränsande syfte.
36

 Enligt 

rättspraxis måste avseende fästas vid avtalets bestämmelser och mål samt 

det juridiska och ekonomiska sammanhanget i vilket det förekommer. 

Vidare måste produkternas eller tjänsternas beskaffenhet tillsammans med 

strukturen och villkoren på den relevanta marknaden beaktas.
37

 Det 

viktigaste kriteriet är om avtalet ”i sig uppvisar en tillräcklig grad av 

skadlighet för konkurrensen”.
38

 

 

Bedömningen av avtalets konkurrensbegränsande resultat kräver en under-

sökning av de faktiska effekterna av avtalet samt den faktiska och rättsliga 

kontexten i vilket avtalet uppstår. Den som åberopar bestämmelsen måste i 

sådana fall formulera en teori om det konkurrensbegränsande resultatet som 

                                                 
34

 Ogiltigheten drabbar i första hand specifika klausuler i avtalet. Om dessa inte kan 

avskiljas från resterande avtal blir hela avtalet ogiltigt. Se 56/65 Société Technique Minière 

(L.T.M.) mot Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.). 
35

 A.a. s. 258 
36

 C-67/13 Groupement des cartes bancaires (CB) mot Europeiska kommissionen, 

punkterna 50-51. 
37

 A.a. punkt 53.  
38

 A.a. punkt 57. 
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ska vara underbyggd med empiriska fakta. I bedömningen tas hänsyn till hur 

konkurrensen skulle se ut i frånvaro av avtalet.
39

 

 

Ett konkurrensbegränsande resultat eller syfte måste vara märkbart. I målet 

Völk
40

 slog EU domstolen fast att avtal där parterna har en svag ställning på 

den relevanta produktmarknaden har en obetydlig påverkan på den inre 

marknaden och faller därför utanför artikel 101 FEUF.
41

 Genom avgörandet 

Expedia
42

 får det numera anses att avtal som har ett konkurrensbegränsande 

syfte alltid utgör en märkbar begränsning av konkurrensen.
43

 

 

Artikel 101(1) FEUF kan enligt artikel 101(3) FEUF förklaras icke-

tillämplig på avtals vars konkurrensfrämjande effekter överväger de 

konkurrensbegränsande. Den sistnämnda paragrafen är förenad med stränga 

krav och det är företaget som måste bevisa att förutsättningarna i artikeln 

föreligger.
44

 I syfte att främja förutsebarhet och rättssäkerhet har 

kommissionen av rådet fått behörighet att utfärda s.k. gruppundantag.
45

 Ett 

gruppundantag innebär att kommissionen genom en förordning får förklara 

att vissa grupper av avtal automatiskt uppfyller förutsättningarna i artikel 

101(3) FEUF. Exempelvis har kommissionen behörighet att utfärda 

förordningar om tillämpning av artikel 101(3) FEUF på avtal om 

tekniköverföring.
46

 Gruppundantaget är tillämpligt enbart när avtalet inte 

                                                 
39

 56/65 Société Technique Minière (L.T.M.) mot Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), s. 

258. 
40

 5/69 Franz Völk mot S.P.R.L. Ets J. Vervaecke, mål 5/69, punkt 7. 
41

 De minimis doktrinen innebär att avtal där parternas marknadsandelar understiger vissa 

tröskelvärden undantas från tillämpning av artikel 101(1) FEUF. Kommissionen har 

utfärdat riktlinjer för tolkningen av de minimis kravet, se Tillkännagivandet om de minimis. 

I tillkännagivandet angivna tröskelvärden är på intet sätt bindande utan utgör indicier som 

kan beaktas för att fastställa om konkurrensbegränsningen är märkbar. Se C-226/11 

Expedia Inc. mot Autorité de la concurrence m.fl., punkt 31. 
42

 A.a. punkt 37.  
43

 Se även diskussionen i Jones & Sufrin, s. 226 ff. 
44

 Whish & Bailey, s. 160 f. Av utrymmesskäl avstår jag från att fördjupa mig i rekvisit i 

artikel 101(3) FEUF. 
45

 Se Jones & Sufrin, s. 266. Rådets behörighet följer av artikel 103(2)(b) FEUF. Se t.ex. 

Rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 

85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden, artikel 1. 
46

 F 19/65/EEG artikel 1(b)., Kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 

2014 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

på grupper av avtal om tekniköverföring. 



 13 

innehåller vissa i förordningen föreskrivna allvarliga begränsningar samt i 

övrigt uppfyller förordningens villkor.
47

 

 

2.2 Tolkning av EU-konkurrensrätt 

Vid tolkningen av fördragens bestämmelser fäster EU-domstolen och 

kommissionen vikt vid unionens och regelverkens grundläggande mål och 

syften för att fastställa bestämmelsernas räckvidd och dess konkreta 

tillämpning i det enskilda fallet.
48

 Konkurrensrätten i EU omfattar flera 

olika ändamål och betydelsen av respektive ändamål har skiftat i takt med 

ändrade politiska mål och värderingar.
49

 Enligt Anderman & Schmidt kan 

framförallt tre olika ändamål med dagens EU-konkurrensrätt identifieras: 

främjandet av effektiv och rättvis konkurrens samt integration av den inre 

marknaden.
50

 

 

Effektiv konkurrens innebär existensen av en viss marknadsstruktur och ett 

förbud mot vissa former av ageranden på marknaden.
51

 En effektiv 

konkurrensstruktur anknyter till den ekonomiska teoribildningen om perfekt 

konkurrens vilken anses främja en effektiv resursallokering i samhället.
52

 I 

korthet innebär teorin en optimal fördelning av resurser i samhället genom 

krafterna tillgång och efterfrågan. Dessa krafter bestämmer enligt teorin 

såväl jämviktspriset som mängden producerade varor till ömsesidig nytta för 

företag och konsumenter.
53

  

 

Den andra nödvändiga beståndsdelen för effektiv konkurrens är att det finns 

rättsliga mekanismer som förhindrar missbruk av konkurrensstruktuen. 

                                                 
47

 F 19/65/EEG artikel 1(2). 
48

 Bernitz & Kjellgren, s. 37.  
49

 Whish & Bailey, s. 20. — Bergh & Camesasca, s. 17.  
50

 Anderman & Schmidt, s. 25.  
51

 A.a. s. 25 f.  
52

 Gölstam menar dock att perfekt konkurrens bör skiljas från effektiv konkurrens, jfr 

Gölstam, s. 58. — Se även Whish & Bailey, s. 19 f. samt Bernitz, Svensk och europeisk 

marknadsrätt 1: Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar, s. 47 f. — 

Om begreppet perfekt konkurrens, se Bergh & Camesasca, s. 19 f. Det bör påpekas att 

teorin bygger på många antaganden om verkligheten.  
53

 Whish & Bailey, s. 5.  — Bergh & Camesasca, s. 19 ff.  
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Vissa former av missbruk anses i sig undergräva de vinster som en effektiv 

konkurrensstruktur är avsedd att uppnå. Således söker konkurrensrätten att 

förhindra avtal om marknadsuppdelningar, priser, tillverkning m.m. samt 

andra former av maktmissbruk.
54

 Det kan i sammanhanget nämnas att den 

effektiva konkurrensen har som delmål att främja konsumentvälfärden 

genom att förbjuda missbruk av marknadsstrukturer som indirekt anses 

skada konsumenter. Konsumentvälfärden lyfts ibland fram som ett särskilt 

konkurrensrättsligt mål i sig.
55

 

 

Rättvis konkurrens innebär att små och medelstora företag inte får bli 

exkluderade från marknaden genom otillbörliga åtgärder från stora företag.
56

 

 

Det tredje och möjligen viktigaste ändamålet med konkurrensrätten att 

integrera den inre marknaden. Vid bedömningen av om ett konkurrens-

begränsande avtal föreligger tar domstolen hänsyn till om avtalet kan 

försvåra integrationen av den inre marknaden. Den inre marknaden 

kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. 

Konkurrensrättens syfte är att underlätta den fria rörligheten vilket antas 

bidra till en effektiv resursallokering inom unionen.
57

 

                                                 
54

 Anderman & Schmidt, s. 26. 
55

 Se Whish & Bailey, s. 20.  
56

 Anderman & Schmidt, s. 27 ff. 
57

 Gölstam, s. 60 f.  
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3 Territoriella begränsningar i 
patentlicenser 

3.1 Gruppundantag för avtal om teknik-
överföring 

Den 1 maj 2014 trädde den senaste förordningen avseende tekniköverföring 

i kraft.
58

 Förordningen fungerar enligt logiken ”det som inte är förbjudet, är 

tillåtet”
59

 innebärande att om avtalet uppfyller villkoren beskrivna i avsnittet 

3.1.1 och inte innehåller vissa särskilt allvarliga begränsningar (territoriella 

begränsningar diskuteras i avsnitt 3.1.2) så undgår avtalet en tillämpning av 

artikel 101(1) FEUF.
60

 

 

3.1.1 Gruppundantagets tillämplighetsområde 

Förordningen är tillämplig på avtal om tekniköverföring varmed förstås ett 

avtal om licensiering av teknikrättigheter mellan två företag enligt vilken 

licenstagaren ska tillverka avtalsprodukter.
61

 Ett patent utgör en teknik-

rättighet i förordningens mening.
62

 För förordningens tillämplighet måste 

licenstagaren per definition tillverka produkter som produceras med eller 

innehåller den licensierade teknikrättigheten.
63

 Förordningen är inte enbart 

tillämplig på överföring av teknik som sådan, utan även på bestämmelser 

som direkt är anknutna till tillverkningen och försäljningen av produkter 

som teknikrättigheten avser (avtalsprodukterna). Förordningen är därför 

tillämplig vid licensieringen av immateriella rättigheter som inte omfattas av 

förordningen, exempelvis en varumärkesrättighet som ger licenstagaren 

möjlighet att använda licensgivarens varumärke i syfte att underlätta 

                                                 
58

 Kommissionens förordning nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av 

artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om 

tekniköverföring. 
59

 Se Whish & Bailey, s. 825. 
60

 F 316/2014, artikel 2. 
61

 A.a. artiklarna 2(1) och 1(c)(i).  
62

 A.a. artikel 1(b)(i). 
63

 Riktlinjer till F 316/2014, punkterna 58–61.  
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utnyttjandet av den med licensierade tekniken/immateriella rättigheten 

framställda produkten.
64

 

 

För förordningens tillämplighet måste parternas sammanlagda marknads-

andelar på den eller de relevanta marknaderna understiga vissa tröskel-

värden. I förordningen görs skillnad mellan konkurrenter och icke-

konkurrenter.
65

 För konkurrerande företag gäller att deras sammanlagda 

marknadsandelar på de relevanta marknaderna måste understiga 20 procent 

och för icke-konkurrerande företag är tröskelvärdet 30 procent.
66

 Den 

relevanta marknaden definieras i förordningen som en kombination av den 

relevanta produkt- eller teknikmarknaden och den relevanta geografiska 

marknaden.
67

 

 

3.1.2 Territoriella begränsningar 

Vid bedömningen av om ett patentlicensavtal är konkurrensbegränsande tar 

kommissionen hänsyn till att vissa begränsningar i licensavtal är objektivt 

nödvändiga för att denna typ av avtal ska förekomma.
68

 Andra 

begränsningar har däremot så pass menliga effekter på konkurrensen att de 

måste uteslutas, exempelvis de s.k. svarta klausulerna i artikel 4 i 

förordningen, vilka utesluter tillämpningen av förordningen. Kommissionen 

anser att (territoriella) begränsningar i artikel 4 strider mot konkurrens-

rättens ändamål och har en så pass stor potential att orsaka negativa effekter 

på marknaden att avtalets konkurrensbegränsande resultat inte behöver 

                                                 
64

 Skäl nio i beaktandesatserna och artikel 2(3) i F 316/2014. Se även riktlinjer till F 

316/2014, punkt 47. 
65

 Konkurrerande företag kan förekomma både på den relevanta teknik- eller 

produktmarknaden. Med konkurrenter på den förstnämnda marknaden avses företag som 

beviljar konkurrerande teknikrättigheter. Konkurrenter på den sistnämnda marknaden 

definieras som företag som i avsaknad av avtal om tekniköverföring skulle ha varit 

verksamma på den eller de relevanta marknad(er) där avtalsprodukterna säljs. Detta innebär 

att företag i samma handelsled kan betraktas som icke-konkurrenter, såtillvida att de inte 

före avtalet var aktiva på samma relevanta marknad. Även potentiella konkurrenter kan 

utgöra konkurrenter i förordningens mening, se vidare artikel 1(n) i F 316/2014.  
66

 F 316/2014, artikel 3. 
67

 Om definitionerna se artiklar 1(j)-(m) i F 316/2014. Jag går inte i uppsatsen närmare in 

på hur exakt den relevanta marknaden fastställs. 
68

 Riktlinjer till F 316/2014, punkt 12(b). 
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bedömas. Enligt kommissionen utgör dessa begränsningar därför 

syftesöverträdelser av artikel 101(1) FEUF.
69

 Avtal som innehåller dessa 

allvarliga begränsningar faller helt utanför förordningens tillämplighets-

område.
70

 

 

3.1.2.1 Begränsningar i avtal mellan konkurrenter 

Huvudregeln i artikel 4(1)(c) i F 316/2014 är att det är förbjudet för 

konkurrenter att i licensavtal dela upp marknader eller kundunderlag. 

Utgångspunkten är att territoriella begränsningar i patentlicensavtal är 

förbjudna mellan konkurrenter. Från denna regel finns emellertid två 

betydelsefulla undantag. 

 

För det första är det tillåtet parterna att avtala om att inte producera med de 

licensierade teknikrättigheterna inom varandras territorier samt att begränsa 

såväl aktiv som passiv försäljning till en kundgrupp som har förbehållits den 

andra parten. Detta gäller under förutsättning att det handlar om ett ensidigt 

avtal, det vill säga när parterna inte ömsesidigt beviljar varandra 

konkurrerande teknikrättighetslicenser.
71

 Enligt riktlinjerna är vidare ett 

åtagande från licensgivaren att inte upplåta samma teknik till tredje män 

inom licenstagarens område en begränsning som faller inom 

gruppundantaget.
72

 Anledningen till att dessa territoriella begränsningar 

tillåts är att syftet med dessa begränsningar inte nödvändigtvis är att dela 

upp marknader. Istället anses dessa begränsningar utgöra ett ”incitament att 

investera i och utveckla den licensierade tekniken”.
73

 

 

För det andra är det tillåtet för en licensgivare att begränsa licenstagarens 

aktiva försäljning till ett område eller en kundgrupp som licensgivaren 

tilldelat en annan licenstagare, förutsatt att denna sistnämnda licenstagare 

                                                 
69

 Riktlinjer till F 316/2014, punkt 14. 
70

 A.a. punkt 95. 
71

 F 316/2014, artiklarna 4(1)(c)(i) och 1(p)–(r).  
72

 Riktlinjer till F 316/2014, punkt 109. 
73

 A.a. punkt 107.  
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inte var ett konkurrerande företag till licensgivaren när licensen beviljades.
74

 

Anledningen till detta undantag är att det måste vara tillåtet för en 

licensgivare att skydda en nyetablerad licenstagare från andra licenstagare 

som redan är etablerade på den relevanta marknaden. Denna begränsning 

anses uppmuntra licenstagaren att effektivt utnyttja den licensierade 

tekniken.
75

 

 

3.1.2.2 Begränsningar i avtal mellan icke-konkurrenter 

När det gäller patentlicensavtal mellan icke-konkurrerande företag är 

huvudregeln den motsatta, nämligen att territoriella begränsningar är tillåtna 

såvida inte något undantag är tillämpligt. Betydelsefullt är undantaget som 

innebär att licensgivaren inte får begränsa licenstagarens passiva 

försäljning av avtalsprodukterna. Passiv försäljning kan dock förbjudas till 

ett område eller en kundgrupp som förbehållits licensgivaren.
76

 Det kan här 

anmärkas att försäljningsbegränsningar, vare sig passiva eller aktiva, som 

åläggs licensgivaren är tillåtna.
77

 

 

Det är även tillåtet att begränsa licenstagarens passiva försäljning till 

slutanvändare när licenstagaren bedriver verksamhet på grossistnivå.
78

 Det 

finns vidare viss särreglering angående försäljningsbegränsningar som 

åläggs på medlemmar som ingår i s.k. selektivt distributionssystem. Detta 

kommer inte att beröras mer i denna uppsats. 

 

Kommissionens liberala inställning till territoriella begränsningar i 

patentlicenser slutna mellan icke-konkurrenter förklaras av de ekonomiska 

övervägandena bakom regleringen. En begränsning av aktiv försäljning 

bygger enligt kommissionen på antagandet att denna främjar investeringar 

samt förbättrar effektiviteten och kvalitén av de produkter och tjänster som 

                                                 
74

 F 316/2014, artikel 4(1)(c)(ii).  

 
75

 Riktlinjer till F 316/2014, punkt 110. 
76

 F 316/2014, artikel 4(2)(b)(i).  
77

 Riktlinjer till F 316/2014, punkt 120. 
78

 F 316/2014, artikel 4(2)(b)(iv). 
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tillhandahålls genom bl.a. elimineringen av snålskjutsproblem.
79

 Likaså 

menar kommissionen att försäljningsbegränsningar som avser försäljning till 

parternas territorier i regel främjar konkurrensfrämjande spridning av teknik 

”trots att de begränsar konkurrensen”.
80

 

 

3.2 Rättspraxis om territoriella begräns-
ningar 

3.2.1 Utgångspunkter 

När ett avtal faller utanför gruppundantagets tillämplighetsområde måste 

avtalets förenlighet med artikel 101(1) FEUF bedömas. Kommissionen har 

varit noga med att betona att det inte finns någon presumtion om att avtal 

som faller utanför gruppundantaget är ogiltiga enligt artikel 101(1), under 

förutsättning att det inte handlar om särskilt allvarliga begränsningar.
81

 De 

allra flesta licensavtal anses vara konkurrensfrämjande och förenliga med 

artikel 101(1). Vidare betonas att vissa särskilt allvarliga begränsningar kan 

i undantagsfall vara objektivt nödvändiga för ett avtal av viss typ och därför 

falla utanför artikel 101(1).
82

 

 

I detta avsnitt behandlas rättspraxis om territoriella begränsningarnas 

förenlighet med artikel 101(1) FEUF. Det bör redan nu uppmärksammas att 

praxisen inte explicit behandlar patentlicensavtal. Emellertid behandlas 

territoriella begränsningar i andra immaterialrättsliga licensavtal och i 

återförsäljaravtal. Detta måste naturligtvis beaktas när slutsatser dras om 

motsvarande begränsningar i patentlicenser.  

 

                                                 
79

 Riktlinjer till F 316/2014, punkt 120. Snålskjutsproblemet innebär att andra konkurrenter 

utnyttjar licenstagarens säljfrämjande åtgärder.  
80

 A.a. punkt 121. 
81

 Riktlinjer till F 316/2014, punkt. 156. 
82

 A.a. punkterna 9, 94. 
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3.2.1.1 Consten och Grundig 

Målet Consten och Grundig mot kommissionen
83

 är det första fallet där 

frågan om territoriella begränsningars förenlighet med artikel 101(1) FEUF 

ställdes på sin spets. I fallet hade det tyska bolaget Grundig ingått ett 

ensamåterförsäljaravtal med den franska återförsäljaren Consten. Den 

franska marknaden var till följd av avtalet förbehållet Consten genom 

Grundigs åtagande att varken direkt eller indirekt genom andra återförsäljare 

leverera varor dit. I avtalet förbjöd Grundig alla sina återförsäljare inklusive 

Consten att exportera varor till andra länder. Vidare överlät Grundig 

Consten rätten att registrera Grundigs varumärke GINT i Frankrike i syfte 

att utöka skyddet mot parallellimport. 

 

Domstolens utgångspunkt var att avtal som begränsar den eventuella 

konkurrensen mellan en av parterna och tredje män är konkurrens-

begränsande enligt artikel 101(1) FEUF och strider mot de allmänna målen 

med artikeln.
84

 Avtal syftande till att återupprätta nationell avskärmning i 

handeln mellan medlemsstater ansågs strida mot gemenskapens mest 

grundläggande mål att avskaffa handelshinder mellan medlemsstater.
85

 

Domstolen slog fast att det ifrågavarande avtalet syftade till att isolera den 

franska marknaden för Grundigs varor innebärande att dessa inte utsätts för 

effektiv konkurrens och därför vara konkurrensbegränsande i den mening 

som stadgas i artikel 101(1) FEUF.
86

 Det är viktigt att anmärka att det inte 

var förekomsten av ensamförsäljaravtalet i sig som var avgörande för 

domstolens slutsats, utan upplägget som syftade till att förhindra parallell-

import av Grundigs varor till Frankrike genom att skapa ett absolut 

områdesskydd.
87

 

 

Inte heller Constens och Grundigs argument att ifrågavarande avtal inte 

begränsade konkurrensen eftersom det hade gynnsamma ekonomiska 

                                                 
83

 Förenade målen 56/64 och 58/64 Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-

Verkaufs-GmbH mot Europeiska gemenskapens kommission, 
84

 A.a. s. 285. 
85

 A.a. s. 286.  
86

 A.a. s. 290 f.  
87

 A.a. s. 291. 
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verkningar för mellanmärkeskonkurrensen
88

 godtogs av domstolen. 

Domstolen menade att det förhållandet att mellanmärkeskonkurrens i 

allmänhet anses vara mer märkbar än inommärkesskonkurrens
89

 inte innebär 

att artikel 101(1) FEUF inte kan tillämpas vid en begränsning av den 

senare.
90

 Bedömningen var dock inte absolut då domstolen, när den fastslog 

att avtalet stred mot artikel 101(1), poängterade ”[att] inte heller andra 

gynnsamma verkningar av avtalet i varje fall inte, med hänsyn till 

ovannämnda konkurrensbegränsningar”
91

 kunde föranleda annan slutsats. 

 

3.2.1.2 Nungesser 

I Nungesser
92

 fick EU-domstolen ta ställning till om ett exklusivt licensavtal 

för växtförädlarrättigheter var förenligt med artikel 101(1) FEUF. Det 

franska statliga forskningsinstitutet INRA hade utvecklat nya majssorter och 

upplåtit en exklusiv rätt för Kurt Eisele och hans firma Nungesser att i 

Tyskland producera och sälja produkterna. Det exklusiva avtalet innehöll 

begränsningar som gav ett absolut områdesskydd för Eisele. INRA:s 

åtaganden bestod av att varken direkt eller indirekt genom andra 

licenstagare tillverka eller sälja produkten i Tyskland samt att förhindra 

tredje parter från att exportera avtalsprodukterna till Tyskland. Eisele gavs 

enligt avtalet rätt att beivra intrång i det aktuella tyska växtförädlingsrätten 

vilket han också utnyttjade i syfte att förhindra parallellimport. 

 

I målet godtogs inte kommissionens argument att ett exklusivt licensavtal 

till sin art står i strid med artikel 101(1) FEUF. Argumentet byggde på att 

exklusiva avtal, genom att förbjuda licensgivaren att konkurrera och upplåta 

licenser, begränsar den potentiella konkurrensen mellan parterna.
93

 

Domstolen ansåg det nödvändigt att göra en distinktion mellan så kallade 

”öppna” och ”stängda” licenser. I det förra fallet är licensgivarens åtaganden 

                                                 
88

 Konkurrens mellan varor av samma art/slag. 
89

 Konkurrens mellan identiska varor.  
90

 A.a. s. 289. 
91

 A.a. s. 291. 
92

 258/78 L.C. Nungesser KG och Kurt Eisele mot Europeiska gemenskapernas 

kommission. 
93

 A.a. s. 2035 f.  
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begränsade till att varken konkurrera eller upplåta konkurrerande licenser i 

licenstagarens territorium. Den senare licensen har däremot ett syfte att 

skapa ett absolut områdesskydd genom åtaganden som utesluter all 

konkurrens från tredje parter, t.ex. parallellimportörer och andra licens-

tagare.
94

 

 

Domstolen fäste vikt vid att möjligheten att upplåta exklusiva licenser 

kunde utgöra ett incitament för innovation med beaktande av att majssäden 

hade tillverkats efter årtal av forskning och utveckling innebärande 

investering av betydande finansiella resurser.
95

 Ett företag kunde bli 

avskräckt från att tillverka och marknadsföra en produkt när denne riskerade 

att bli utsatt för konkurrens från licensgivaren eller licenstagare. Detta skulle 

enligt domstolen vara skadlig för spridningen av ny teknologi och för 

konkurrens mellan nya och existerande produkter.
96

 

 

Med beaktande av produktens specifika karaktär ansåg domstolen därför det 

vara tillåtet med så kallade ”öppna” licenser.
97

 Domstolen var dock inte 

beredd att tillåta ”stängda” licenser. Med hänvisning till Consten och 

Grundig menade domstolen att ett absolut områdesskydd i syfte att 

förhindra parallellimport leder till ett upprätthållande av avskärmade 

nationella marknader och strider därför mot fördragen.
98

 Det kan slutligen 

anmärkas att domstolen var tydlig med att målet gällde ny teknologi och en 

speciell produkt. I litteraturen har detta tolkats som att ”öppna” licenser 

godtas endast vid licensiering av ny teknologi som utvecklats efter årtal av 

forskning.
99
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3.2.1.3 Erauw-Jacquery 

Växtförädlarrättigheter var också i centrum i Erauw-Jacquery.
100

 I fallet 

accepterade domstolen långtgående territoriella begränsningar. En licens att 

fortplanta och sälja viss slags säd i Belgien var förenad med skyldigheten att 

inte sälja produkten till andra än licensgivaren samt att inte exportera 

produkten, varigenom fråga uppstod om dessa försäljningsbegränsningar 

var förenliga med artikel 101(1) FEUF. Med hänvisning till avgörandet i 

Nungesser erinrade domstolen att utveckling av detta sädesslag hade krävt 

betydande investeringar och att en person – med tanke på växtförädlar-

rättigheternas speciella karaktär – måste kunna skydda sig mot olämplig 

hantering av säden. Detta föranledde slutsatsen att det måste det vara tillåtet 

för licensgivaren att begränsa fortplantning av säd till vissa utvalda licens-

tagare.
101

 Av dessa anledningar ansågs försäljningsbegränsningarna inte stå i 

strid med artikel 101(1) FEUF. 

 

3.2.1.4 Premier League 

Målet Premier League
102

 rörde tillverkning och saluföring av s.k. 

avkodarutrustning som möjliggör tillgång till satellitsändningar. Bolaget 

Premier Leagues verksamhet består bl.a. av att organisera filmning av 

fotbollsmatcher i England och att upplåta licenser avseende rätten att direkt-

sända matcher (sändningsrättigheter). I målet erhöll licenstagare en ensam-

rätt att vidaresända matcher i ett visst land. I syfte att säkerställa den 

geografiska ensamrätten åtog sig alla licenstagare att förhindra att 

allmänheten utanför deras respektive områden tog del av sändningen. 

Signalen som sändes via satellit till abonnenternas parabolantenner kodades 

och kunde enbart avläsas med hjälp av avkodningskort. Dessa avkodnings-

kort tillverkades och salufördes på villkoret att dessa inte skulle användas 

utanför licenstagarens territorium. 
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101
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 24 

Rättighetshavarna argumenterade inför nationella domstolar att abonnenter 

som använt avkodningskort avsedda för en medlemsstat i en annan 

medlemsstat begick intrång i deras sändningsrättigheter. En av frågorna 

inför EU-domstolen var om klausulerna i licensavtal om att inte 

tillhandahålla avkodningsutrustning utanför licenstagarens geografiska 

område utgjorde konkurrensbegränsande avtal. Dessa avtal hade som syfte 

att tillförsäkra licenstagare ett absolut områdesskydd. 

 

Domstolen erinrade till början att ett exklusivt licensavtal inte i sig utgör ett 

avtal vilket har ett konkurrensbegränsande syfte.
103

 Licensavtal som inne-

håller försäljningsbegränsningar anses dock utgöra avtal med ett 

konkurrensbegränsande syfte, eftersom dessa syftar till att återupprätta 

avskärmningar av nationella marknader och motverka föredragets mål att 

integrera dessa marknader.
104

 Denna presumtion kan dock brytas om det av 

det ekonomiska och rättsliga sammanhanget i vilket avtalet ingår framgår att 

avtalet inte kan skada konkurrensen.
105

 I målet lyckades programföretagen 

inte visa att upplägget inte skadade konkurrensen varför deras licensavtal 

bedömdes ha ett konkurrensbegränsande syfte.
106
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4 Analys och slutsatser 

4.1 Inledande anmärkningar 

Fastställandet av exakt vilka territoriella begränsningar i patentlicenser som 

är förenliga respektive oförenliga med artikel 101(1) FEUF är vanskligt med 

tanke på att det gäller att förhålla sig till två olika rättskällor. Frågan om 

territoriella begränsningarnas förenlighet med artikel 101(1) FEUF kan 

nämligen variera beroende på om licensavtalet faller inom tillämplighets-

området för gruppundantaget för tekniköverföring. Om gruppundantaget 

inte är tillämpligt måste de tillåtna begränsningarna fastställas genom att 

analysera praxis avseende tolkningen av artikel 101(1) FEUF. Det är inte 

alltid EU-domstolen och kommissionen delar uppfattning i fråga om vilka 

begränsningar som är förenliga med artikeln. 

 

4.2 Exklusiva patentlicenser 

Territoriella begränsningar som avser avtalsparternas tillverkning av den 

licensierade produkten och upplåtandet av konkurrerande licenser inom 

varandras territorier torde vara förenliga med artikel 101(1) FEUF. Det 

följer av artiklar 2 och 4(1)(c)(i) i gruppundantagsförordningen att exklusiva 

och enkla patentlicenser faller inom förordningens tillämplighetsområde. 

EU-domstolens har vidare i Nungesser och Premier League fastslagit att 

exklusiva licensavtal i sig inte är konkurrensbegränsande i den mening som 

stadgas i artikel 101(1) FEUF. 

 

Det kan dock diskuteras om denna praxis är begränsad till att avse 

situationer där licensgivaren söker sprida ny teknologi som har utvecklats 

efter år av forskning och utveckling, så som omständigheterna var i 

Nungesser. En sådan tolkning får stöd av vissa uttalanden i domskälen och i 

litteraturen.
107

 Med beaktande av att en patenträttighet avser ny och 
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”revolutionerande” teknologi som ofta inneburit investering av betydande 

finansiella resurser och varit tidskrävande att framställa, borde exklusiva 

patentlicenser enligt min mening ofta falla utanför tillämplighetsområdet för 

artikel 101(1) FEUF. Det kan också erinras om att domstolen i Premier 

League – ett avgörande vilket i och för sig gällde upphovsrättsliga frågor – 

uttalade att ett exklusivt licensavtal avseende immateriella rättigheter i sig 

inte räcker för att avtalet ska anses ha ett konkurrensbegränsande syfte. 

 

4.3 Försäljningsbegränsningar 

Både kommissionen och EU-domstolen anser vissa försäljnings-

begränsningar inte vara oförenliga med konkurrensrätten. Gruppundantaget 

tillåter alla former av försäljningsbegränsningar med avseende på parternas 

försäljning till varandras territorier.
108

 Parterna kan till följd av detta utesluta 

viss konkurrens och tillförsäkra varandra ett starkt områdesskydd.  Även 

bedömningen i Nungesser ger stöd för att det är tillåtet att i patentlicensavtal 

begränsa parternas aktiva och passiva försäljning till varandras territorier 

(s.k. ”öppna” licenser). 

 

Huvudregeln i gällande konkurrensrätt torde därför vara att försäljnings-

begränsningar i patentlicensavtal är förenliga med artikel 101(1) FEUF 

såvitt det gäller parternas försäljning till varandras territorier. Att nu nämnda 

begränsningar förhindrar den potentiella konkurrensen mellan avtals-

parterna, så som kommissionen argumenterade i Nungesser, utgör därmed 

inte en konkurrensbegränsning i den mening som avses i artikel 101(1) 

FEUF. Även i detta sammanhang måste dock flaggas för den osäkerhet 

kring räckvidden av Nungesser som påpekades i avsnittet ovan.  

 

Det råder större skillnader mellan rättspraxis och gruppundantags-

förordningen avseende vilka aktiva och passiva försäljningsbegränsningar 

som parterna får ålägga varandra när det gäller försäljning av 
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avtalsprodukter till andra licenstagares territorier. Vid tillämpning av 

gruppundantaget måste det uppmärksammas att begränsningarna regleras 

olika beroende på om avtalet har ingåtts mellan konkurrenter eller icke-

konkurrenter. 

 

Som huvudregel, när det gäller avtal mellan konkurrenter, är det förbjudet 

för konkurrenter att begränsa försäljning till andra licenstagarnas territorier. 

Det är endast tillåtet att begränsa licenstagarens aktiva försäljning till ett 

område som är förbehållet en annan licenstagare, när den senare inte var 

etablerad på marknaden vid beviljande av licensen.
109

 Tanken med detta är 

att det måste vara möjligt att skydda en licenstagare som vill etablera sig på 

marknaden. 

 

Vid avtal mellan icke-konkurrenter är de flesta försäljningsbegränsningar 

tillåtna med undantag för en begränsning av licenstagarens passiva 

försäljning.
110

 Det nu nämnda medför implikationer för parternas möjlighet 

att begränsa försäljning av produkten till parallellimportörer. Till följd av att 

det är förbjudet att begränsa licenstagarens passiva försäljning av 

avtalsprodukten, blir ett åtagande från licenstagaren att helt avstå försäljning 

till parallellimportörer förbjudet enligt gruppundantaget. Emellertid får 

licenstagaren enligt gruppundantagsförordningen kräva att licensgivaren 

avstår från försäljning till parallellimportörer när det gäller ett avtal mellan 

icke-konkurrenter. 

 

Sammanfattningsvis tillåter gruppundantagsförordningen långtgående 

försäljningsbegränsningar när avtalet ingåtts mellan icke-konkurrenter. 

Gruppundantaget tillåter licensgivaren att förbehålla sig ett absolut 

områdesskydd. Det följer emellertid av regleringen att det inte är tillåtet att 

skapa ett absolut områdesskydd för en licenstagare. 
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Rättsläget får anses vara något oklart vid bedömningen av försäljnings-

begränsningar med avseende på försäljning till andra licenstagares territorier 

när avtalet faller utanför gruppundantagets tillämplighetsområde. I 

Nungesser ansågs de s.k. ”stängda” licenserna, som förbjuder licenstagare 

från att sälja till andra licenstagares områden och till parallellimportörer, 

vara oförenliga med artikel 101(1) FEUF på grund av licensavtalets syfte att 

skapa ett absolut områdesskydd. Ett absolut områdesskydd godtogs inte 

heller i målet Consten och Grundig. I Premier League föranledde 

begränsningarna i licensavtalet ett absolut områdesskydd för licenstagaren 

vilket ansågs utgöra ett syftesöverträdelse av artikel 101(1) FEUF. 

 

Domstolen tillade dock i Premier League att det absoluta områdesskyddet 

skulle kunna godtas om det av det ekonomiska och rättsliga sammanhanget i 

vilket avtalet ingår framgår att avtalet inte kan skada konkurrensen. Ett 

exempel på när det absoluta områdesskyddet har godtagits är fallet Erauw-

Jacquery. Domstolen menade att skyddet var berättigat med hänvisning till 

produktens speciella egenskaper vilka gjorde det nödvändigt för licens-

givaren att kunna skydda sig mot olämplig hantering av produkten. Det är 

möjligt att avgörandet i viss mån kan överföras till patentlicensiering, då 

patent inte sällan avser högteknologiska produkter där en tillbörlig hantering 

av produkten erfordras. Framförallt när det gäller patentlicenser varigenom 

licenstagaren tillåts framställa ett patentskyddat alster torde ett absolut 

områdesskydd, med beaktande av produktens karaktär i det enskilda fallet, 

kunna godtas. Rättsläget får dock anses vara oklart med hänsyn till 

osäkerheten kring räckvidden av Erauw-Jacquery och att EU-domstolen inte 

än har uttalat huruvida områdesskyddets styrka och dess konkurrensrättsliga 

förenlighet med artikel 101(1) FEUF kan variera beroende på om avtalet har 

ingåtts mellan konkurrenter eller icke-konkurrenter. 

 

4.4 Konkurrensrättsliga överväganden 

Vid första anblick förefaller territoriella begränsningar i patentlicenser vara 

tydligt konkurrensbegränsande och strida mot artikel 101(1) FEUF:s 
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ändamål att motverka en avskärmning av nationella marknader inom den 

inre marknaden. Genomgången av gällande rätt har dock visat att en 

betydligt mer nyanserad analys är påkallad vid bedömningen av territoriella 

begränsningars konkurrensrättsliga förenlighet. Frågan som inställer sig är 

varför vissa territoriella begränsningar inte anses vara konkurrens-

begränsande enligt gällande konkurrensrätt. 

 

Det är av vikt att inse att patentlicenser är i sig konkurrensfrämjande. Det är 

av denna anledning som gällande konkurrensrätt som uppmuntrar 

licensiering. Patentlicensens konkurrensfrämjande förmåga består dels av att 

den främjar utveckling av innovativ teknologi och dels av den möjliggör 

spridning av teknologi. Möjligheten att licensiera patentskyddad teknik och 

därmed åtnjuta avkastningen av en oftast betydande finansiell investering 

anses utgöra ett incitament för företag att vara innovativa. 

 

Att licensavtalet möjliggör en spridning av ny och innovativ teknologi inom 

den inre marknaden, samtidigt som en frånvaro av licenser medför att 

patenthavaren är den enda aktören på marknaden med rätten att tillverka, 

använda eller saluföra en uppfinning, föranleder slutsatsen att en licens i sig 

sällan har ett konkurrensbegränsande resultat. Licensavtalet, även om det är 

förenat med långtgående territoriella begränsningar, introducerar en ny aktör 

på marknaden och det är svårt att hävda att licensen skulle kunna begränsa 

konkurrensen. Licensen kan istället uppfattas som en spridning av 

patenthavarens ensamrätt. 

 

Det är förvisso uppenbart att territoriella begränsningar har till syfte att 

faktiskt begränsa konkurrensen mellan antingen avtalsparterna eller licens-

tagarna. EU-domstolen och kommissionen har emellertid tolkat vissa 

territoriella begränsningar som att deras syfte inte är att begränsa 

konkurrensen i den mening som följer av artikel 101(1) FEUF. Istället anses 

dessa begränsningar ha tillkommit av objektivt nödvändiga skäl. Det gäller 

nämligen att beakta den ekonomiska kontexten i vilken ett licensavtal 

uppstår. Som i uppsatsen påpekats är en patentlicens förenad med 
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ekonomiska risker och företag är obenägna att licensiera om inte de 

tillförsäkras ett skydd mot konkurrens som skulle kunna äventyra den 

ekonomiska vinsten med avtalet. I Nungesser framhölls att i frånvaro av 

begränsningarna kunde företag bli avskräckta från att licensiera, vilket 

kunde vara skadlig för spridningen av konkurrenskraftig teknologi. Även 

kommissionen har framhållit att begränsningarna främjar en 

konkurrensfrämjande spridning av teknik och ger företag incitament till att 

investera i och utveckla produkten. 

 

Sammanfattningsvis skulle därför många patentlicensavtal inte förekomma 

utan territoriella begränsningar, vilket skulle föranleda att en förlust av 

patentlicensens konkurrensfrämjande aspekter. Territoriella begränsningar i 

patentlicenser utgör därmed ”ett nödvändigt ont”. 

 

Det är konkurrensrättens ändamål att integrera den inre marknaden och 

främja konsumentvälfärden som dock blir avgörande för hur långtgående 

territoriella begränsningar i patentlicenser konkurrensrätten kan tillåta. 

Gränsdragningen har gjorts med ett uttalat beaktande av dessa ändamål 

samtidigt som det följer implicit av regleringen att ändamålen har 

beaktats.
111

 Exempelvis har EU-domstolen varit tydlig i avgöranden 

Consten och Grundig, Nungesser och Premier League att ett absolut 

områdesskydd som huvudregel syftar till att avskärma nationella marknader 

vilket strider mot själva ändamålet med artikel 101(1) FEUF. Det s.k. 

integrationsändamålet syns även i utformningen av gruppundantags-

förordningen som inte tillåter skapandet av ett absolut områdesskydd för 

licenstagare. Intressant att anmärka är däremot att gruppundantaget tillåter 

licensgivaren att behålla ett absolut områdesskydd när licensavtalet ingåtts 

mellan icke-konkurrenter trots att detta inte är förenligt med ändamålen med 

artikeln 101(1) FEUF. Även i Erauw-Jacquery tillät domstolen ett absolut 

områdesskydd med hänsyn till teknikens särskilda egenskaper i strid med 

                                                 
111

 Jfr t.ex. dessa ändamål och förbuden i gruppundantagen mot att begränsa licenstagarens 

passiva försäljning ifall avtalet ingåtts mellan icke-konkurrenter, förbudet mot att begränsa 

aktiv försäljning när avtalet ingåtts mellan konkurrenter m.m. Integrationsändamålet kom 

explicit till uttryck i Nungesser vid bedömningen av ”stängda” licenser. 
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artikelns ändamål. Det framstår som att både EU-domstolen och 

kommissionen i vissa fall inte är främmande för idén att främja innovation 

och konkurrenskraftig spridning av teknik på bekostnad av integrations-

ändamålet. 

 

Det kan slutligen diskuteras om ett absolut områdesskydd i patentlicenser 

hamnar i motsättning med det s.k. konsumentvälfärdsändamålet. Ändamålet 

kom tydligt till uttryck i Consten och Grundig i vilket domstolen fastslog att 

det är lika viktigt att upprätthålla en effektiv inommärkes- som 

mellanmärkeskonkurrens inom den inre marknaden, där den förre har som 

syfte att maximera konsumenternas välfärd. Rimligheten i att tillmäta både 

dessa ”företeelser” lika vikt kan dock ifrågasättas när det gäller licensiering. 

En licens kan i princip anses utgöra ett utflöde av patenthavarens ensamrätt. 

Utan licenstagare skulle patenthavaren vara den enda aktören på marknaden 

som lagligen får erbjuda den aktuella produkten. Licensen främjar 

konsumenternas välfärd genom att introducera flera aktörer på marknaden 

vilket möjliggör för fler konsumenter att ta del av produkten. 

 

4.5 Avslutande slutsatser 

En genomgång av rättskällorna har visat att den ekonomiska kontexten i 

vilken ett patentlicensavtal ingår blir ofta avgörande för den konkurrens-

rättsliga bedömningen. Licensavtal som faktiskt begränsar konkurrensen 

mellan parterna eller olika licenstagare bedöms i många situationer falla 

utanför artikel 101 FEUF. Det går dock i dagsläget inte med säkerhet 

fastställa hur långtgående territoriella begränsningar i patentlicenser som 

EU-domstolen är beredd att acceptera.  
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Förenade målen 56/64 och 58/64 Établissements Consten S.A.R.L. och 

Grundig-Verkaufs-GmbH mot Europeiska ekonomiska gemenskapernas 

kommission, EU:C:1966:41. 

 

Förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier 

League Ltd m.fl. mot QC Leisure m.fl. och Karen Murphy mot Media 

Protection Services Ltd, EU:C:2011:631. 


