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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Ett licensavtal är en avtalsrelation mellan en licensgivare och en licenstagare där 

licensgivaren tillåter licenstagaren att utnyttja licensgivarens immateriella rättighet. 

Rättigheten kan ge licenstagaren en rättighet att använda t.ex. ett eller flera av 

licensgivarens patent i licenstagarens tillverkning, produkter eller forskning. Dessa 

licensavtal brukar benämnas tekniköverföringsavtal. Motivet för ett licensieringsavtal är 

att det är ekonomiskt rationellt för licensgivaren att licensiera ut teknologin i stället för 

att utnyttja och kommersialisera den själv. Kanske har licenstagaren bättre möjlighet att 

utnyttja och kommersialisera tekniken, licensgivaren kanske inte vill ta risken själv eller 

så saknar licensgivaren den infrastruktur som krävs för att utnyttja tekniken.
1
  

Licensavtalens funktion gör att de hamnar i gränslandet mellan immaterialrätten och 

konkurrensrätten. Immaterialrätten och patenträtten bygger delvis på den traditionella 

tanken att uppfinnaren ska ha en rättighet till sin uppfinning och en medföljande rätt till 

belöning. Utöver detta finns det även en mer modern syn, där man anser att patenträtten  

är nödvändigt för att skapa incitament för personer eller företag att vara innovativa och 

våga offentliggöra sina uppfinningar. Detta är särskilt viktigt då forskning för att skapa 

ny teknik är förbundet med höga kostnader samt en osäkerhet angående om tekniken 

kommer att kunna kommersialiseras och generera vinster till uppfinnaren.
2
  

Konkurrensrätten bygger å andra sidan på tanken att det finns ett behov av att skydda 

marknaden mot överenskommelser mellan näringsidkare som kan ha 

konkurrensbegränsande effekter. I EU-rätten har konkurrenspolitiken det uttalade målet 

att främja en ekonomiskt effektiv marknad, ekonomisk integration och rättvis 

konkurrens. Immaterialrätten och konkurrensrätten kan både gynna och motverka 

varandras funktioner. Å ena sidan hindrar immaterialrätten konkurrensen genom att den 

ger patentinnehavaren ett skydd mot potentiella eller faktiska konkurrenter som kan 

tänkas vilja använda samma patent och teknik. Å andra sidan kan rättsområdena sägas 

ha ett gemensamt syfte i att främja utvecklingen av en sund marknad, där patent är en 

väsentlig ekonomisk tillgång och beståndsdel vars förvärvande ska uppmuntras.
3
 

                                                 
1
 Gölstam s.106 ff. 

2
 Gölstam s. 82. 

3
 EUT C 89/03 p. 5-7 och Peeperkorn s. 528. 
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Licensavtal, och särskilt vissa villkor i dem, kan ibland vara problematiska i förhållande 

till konkurrensrätten. Licensgivaren kan vilja införa villkor i licensavtalet för att skydda 

sina ekonomiska intressen. Begränsningarna kan i sin tur påverka hur licenstagaren kan 

agera gentemot licensgivaren eller tredje man. Sådana villkor kan t ex gälla rätten till 

eventuella förbättringar av teknologin som licenstagaren utvecklar när denne använder 

den licensierade teknologin. Sådana klausuler benämns vanligtvis grant back-klausuler. 

Dessa innebär en förpliktelse för licenstagaren att överlåta förbättringen till 

licensgivaren, eller att ge licensgivaren en exklusiv eller icke-exklusiv licens till 

förbättringen.
4
  

Licensgivaren har vanligtvis ett starkt incitament att införa grant back-klausuler i 

licensavtalet, då denne med hjälp av klausulen kan försöka behålla eller förstärka sin 

konkurrensfördel. Ofta framförs även att licenstagaren som en konsekvens av grant 

back-klausulen får ett minskat incitament att utveckla den licensierade tekniken, vilket 

kan tänkas skada konkurrensen och hämma incitamenten till innovation.
5
 Denna 

problematik har lett till att EU har valt att reglera grant back-klausuler 

konkurrensrättsligt. EU:s inställning till grant back-klausuler har successivt utvecklats, 

först genom rättspraxis men senare främst genom gruppundantagsförordningar. Att ett 

avtal omfattas av en gruppundantagsförordning gör att avtalet undantas från det 

unionsrättsliga förbudet för konkurrensbegränsande avtal.
6
  

Alldeles nyligen har en ny tekniköverföringsförordning (hädanefter TTBER) införts 

som förändrar rättsläget något gällande vad en grant back-klausul får reglera för att 

omfattas av gruppundantagsförordningen. Förändringen har kritiserats av vissa, men det 

har även förekommit kritik mot den tidigare regleringen. Det förefaller märkligt att 

åsikterna går isär så pass mycket gällande vilka grant back-klausuler som ska omfattas 

av gruppundantagsförordningen. De skilda åsikterna leder ofrånkomligen in på en fråga: 

hur mycket av kritiken mot den genomförda förändringen är egentligen berättigad? 

 

                                                 
4
 Gölstam s. 337 f och EUT C 89/03 p. 129. 

5
 EUT C 89/03 p. 129 och Domeij s. 205 f. 

6
 EUT C 89/03 p. 40-41. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utvärdera och analysera förändringen av hur grant back-klausuler 

behandlas i den tidigare respektive den senare gruppundantagsförordningen för 

tekniköverföring, särskilt i förhållande till hur icke-särskiljbara respektive särskiljbara 

förbättringar behandlas.  Denna analys kommer att göras i förhållande till de krav som 

gruppundantagsförordningen om tekniköverföring nr 316/2014 ska uppfylla: att 

effektivt skydda konkurrensen och ge företagen tillräcklig rättslig förutsebarhet. 

Frågeställningen är intressant då åsikterna verkar gå isär huruvida förändringen är ett 

framsteg eller inte jämfört med den tidigare regeln. Utifrån perspektivet att det 

föreligger en motsättning är det nödvändigt med en utvärdering av huruvida 

förändringen är ändamålsenligt, särskilt utifrån de krav som förordningen ska uppfylla. 

Det är först när en sådan analys har gjorts som det kan utrönas om förändringen kan 

anses berättigad eller inte. 

För att göra framställningen mer pedagogisk kommer besvarandet av syftet att fokusera 

på fyra frågeställningar: 

 Vad innebär en grant back-klausul och hur har reglerna för dessa förändrats?  

 Vilka problem med den tidigare förordningen har lösts genom förändringen?  

 Föreligger det några nya problem med den nya förordningen? 

 Är förändringen ändamålsenlig utifrån de krav som förordningen ska uppfylla? 

 

1.3 Metod 

Metoden kommer inledningsvis att vara rättsdogmatisk, dvs. utreda vad gällande rätt är 

för grant back-klausuler i tekniköverföringsförordningen genom att tolka, systematisera 

och beskriva det gällande rättsläget.
7
  En inledande rättsdogmatisk metod är nödvändig 

eftersom det är väsentligt att veta vad gällande rätt är innan det kan göras en analys av 

huruvida reglerna är ändamålsenliga utifrån förordningens krav. I den rättsdogmatiska 

metoden kommer hänsyn att tas till EU-rättens särskilda metod och rättskällelära.
8
 

                                                 
7
 Peczenik s. 249. 

8
 Se del 1.4 för rättskälleläran samt Hettne och Eriksson s. 47 ff. 
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Efter att gällande rätt tydliggjorts följer en redogörelse och utvärdering av förändringen. 

Denna utvärdering kommer delvis att göras med hjälp av ekonomisk analys och 

rättsekonomiska argument. Konkurrensrätten vilar till stor del på en ekonomisk grund 

och därför faller det sig naturligt att rättsekonomiska argument ges en särskild tyngd.
9
 

Rättsekonomi handlar om att betrakta juridiken från ett ekonomiskt perspektiv. Det 

ekonomiska perspektivet innebär som regel att man ser på de juridiska reglerna från ett 

nationalekonomiskt perspektiv.
10

 Rättsekonomin är med andra ord en gren av 

nationalekonomin som studerar samspelet mellan juridiken och ekonomin. 

Rättsekonomin används för att förutsäga effekter av rättsliga normer, för att förklara 

varför rätten är utformad på ett visst sätt eller för att ge rekommendationer till 

normtillämpare och lagstiftare.
11

 

Utvärderingen kommer att fokusera på de starkaste argumenten som framförts mot 

förändringen samt på de problem med den äldre förordningen som har lösts i och med 

förändringen. I samband med detta görs även en utvärdering i förhållande till de krav 

som förordningen ska uppfylla, vilket är nödvändigt för att nå fram till en slutsats 

huruvida förändringen är berättigad eller inte. 

 

1.4 Material  

Det material som kommer att användas i uppsatsen är främst EU-relaterat. I stort sett 

kommer amerikansk eller annan doktrin som enbart rör nationell behandling av grant 

back-klausuler att utelämnas. Skälet är att uppsatsens syfte är inriktat på den 

unionsrättsliga konkurrensrätten samt att reglerna i den amerikanska rätten har en annan 

utformning. Viss relevant argumentation från sådana källor kommer dock att användas i 

den mån det ansetts behövligt. Utöver doktrin som specifikt rör grant back-klausuler 

kommer litteratur att användas som behandlar den generella unionsrättsliga 

konkurrensrätten. Det kommer även att hänvisas till relevant material från de 

unionsrättsliga institutionerna. I den mån det ansetts behövligt redogörs det för 

rättspraxis från Kommissionen, EU-domstolen och Tribunalen. Området är dock främst 

reglerat genom gruppundantagsförordningar, vilket gör att det är skralt med rättspraxis.  

                                                 
9
 Gölstam s. 32. 

10
 Dahlman, Glader och Reidhav s. 9 f. 

11
 Gölstam s. 32 f. 
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I uppsatsen kommer det förekomma både primära och sekundära unionsrättsliga 

rättskällor. De primära rättskällorna består av unionens grundläggande fördrag. Med 

hjälp av primärrätten kan unionens institutioner utfärda sekundära rättskällor som kan 

vara bindande eller icke-bindande för medlemsstaterna. Bindande är förordningar, 

direktiv och beslut. Yttranden, rekommendationer och riktlinjer är däremot inte 

bindande.
12

 I viss mån förekommer det även hänvisning till Kommissionens 

konsultationer. Inför lagstiftningsarbeten brukar Kommissionen annonsera om att den 

tar in förslag och synpunkter från företag, privatpersoner och institutioner. Svaren är 

enbart menade som "input" inför eller under lagstiftningsarbetet, men kan ändå vara 

relevant då de ofta innehåller argument för eller emot ett lagstiftningsförslag.
13

 

En viktig källa för tolkningen av TTBER kommer att vara de icke-bindande riktlinjer 

som Kommissionen bidrar med. Riktlinjernas syfte är att ge vägledning vid 

tillämpningen av förordningen samt vägledning angående hur artikel 101 FEUF ska 

tillämpas på de avtal eller avtalsbegränsningar som inte omfattas av TTBER. I 

riktlinjerna tydliggörs att de ska tillämpas med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet samt på ett flexibelt och väl avvägt sätt. De exempel som ges i 

riktlinjerna är inte uttömmande. Riktlinjerna begränsar inte heller EU-domstolens 

tolkning av förordningen eller av artikel 101.
14

 Trots att riktlinjerna är icke-bindande 

utgör de som regel handlingsregler som Kommissionen, men inte EU-domstolen, är 

skyldig att följa.
15

 När det gäller grant back-klausuler rör det sig ofta om ekonomiskt 

komplexa bedömningar, och i sådana fall har Kommissionen vanligtvis ett 

tolkningsutrymme i förhållande till EU-domstolen. Därav får riktlinjerna ett stort 

rättskällevärde.
16

 

En del av materialet kommer att bestå av doktrin i form av avhandlingar och artiklar. Ett 

urval baserat på relevans har gjorts utifrån uppsatsens syfte. Doktrinen har hittats genom 

hänvisningar i litteratur samt sökningar i tillgängliga databaser och biblioteksresurser. 

I uppsatsen kommer jag att redogöra för en rapport som är gjord på uppdrag av 

Kommissionen. Rapporten, som är skriven av Pierre Regibeau och Katharine Rockett, 

är främst inriktad på den ekonomiska analysen av grant back-klausuler. Rapportens 

                                                 
12

 Hettne och Eriksson s. 40 ff.  
13

 Obradovic och Alonso Vizcaino s. 1050 samt COM (2002) 704 Final s. 4 ff. 
14

 EUT C 89/03 p. 1-4 och EUT C 101/02 p. 1-4. 
15

 Hettne och Eriksson s. 47. 
16

 Bastidas Venegas 2011a s. 80 f samt Bastidas Venegas 2011b s. 716 ff, 723 f. 
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argumentation och slutsats är dock central för uppsatsens syfte. Det får sägas ligga i 

konkurrensrättens natur att materialet ofta ligger på gränsen mellan den juridiska och 

den ekonomiska läran, vilket även är fallet i denna uppsats. 

I denna uppsats kommer jag även att hänvisa till två avhandlingar. Den ena är 

Innovasjonsspiralen av Inger Berg Ørstavik. Vissa av de källor som Ørstavik har använt 

sig av och hänvisat till har varken kunnat nås via tillgängliga databaser eller de 

nationella biblioteksresurserna. Det rör sig främst om tysk-språkig doktrin.
17

 

Hänvisningarna kan inte sägas innehålla några kontroversiella påståenden, och i den 

mån det har varit möjligt har stöd sökts i annan tillgänglig doktrin. Det markeras i noten 

när det rör sig om åsikter från annan doktrin som gjorts tillgänglig via Ørstavik. Den 

andra avhandlingen är Promoting Innovation, skriven av Vladimir Bastidas Venegas. 

Båda avhandlingarna behandlar ingående problematiken kring grant back-klausuler, och 

är därför av stort värde för denna uppsats.  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att behandla engelsk eller amerikansk rätt, även om det finns en 

del lagregler och rättsfall från dessa länder som gäller grant back-klausuler. Motivet är 

att syftet är begränsat till den unionsrättsliga förändringen, och det omfattar inte 

amerikansk eller inhemsk engelsk rätt. Eventuella äldre behandlingar av grant back-

klausuler kommer inte heller att omfattas av uppsatsens syfte, då dessa saknar aktualitet 

efter att de ersatts av de senare tekniköverföringsförordningarna från 2004 och 2014.   

Utanför uppsatsens syfte hamnar även eventuella bedömningar av grant back-klausuler 

som berör artikel 102 i FEUF (Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt), som 

gäller när ett företag missbrukar sin dominerande ställning. Skälet är att bedömningar 

enligt artikel 102 FEUF faller utanför gruppundantaget, vilket inte omfattar situationer 

som utgör missbruk av dominerande ställning. Därmed kan inte heller en sådan 

bedömning bli aktuell utifrån uppsatsens syfte. Utvärderingen av förändringen görs här 

endast i förhållande till den förändring som skett i TTBER, dvs. borttagandet av 

skillnaden mellan särskiljbara och icke-särskiljbara förändringar. Bedömningen av om 

en grant back-klausul är förenlig med artikel 101 FEUF, dvs. bedömningen av grant 

                                                 
17

 Se ex. Ørstavik 2011 s. 284 not. 1291. 
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back-klausuler enligt artikel 101.1, ligger därmed till stor del utanför uppsatsens syfte, 

såvida det inte är särskilt relevant i förhållande till förändringen.  

Frågan om licensiering över huvud taget främjar licenstagares möjligheter till 

innovation och om grant back-klausuler hindrar detta ligger utanför uppsatsens syfte. 

Skälet är att en sådan diskussion är allt för ekonomisk för att rymmas inom en juridisk 

uppsats, samt att det inte har skett någon förändring av Kommissionens inställning av 

denna fråga i och med den nya förordningen. Av samma skäl kommer även diskussioner 

om grant back-klausulers eventuella effekter på royalty-ersättningar att uteslutas, i alla 

fall när detta inte berör frågeställningarna i denna uppsats. Eventuella diskussioner 

huruvida patenträtten över huvud taget åstadkommer en socialt optimerad fördelning av 

innovationers värde kommer att utelämnas. Skälet är att en sådan diskussion är så pass 

omfattande att den utgör ett helt eget uppsatsämne.  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis redogörs i del 2 kort för patenträttens motiv samt dess relation till 

konkurrensrätten. I del 3 redovisas den unionsrättsliga konkurrensrättens syften, så som 

dessa kommer till uttryck i rättskällorna. Därefter kommer jag i del 4 att redogöra för 

innebörden och systematiken i artikel 101 i FEUF, då artikeln utgör utgångspunkten för 

att pröva licensavtals förenlighet med konkurrensrätten. I denna del följer även en 

förklaring av artikel 101.3 FEUF, då denna artikel är av särskilt intresse i förhållande 

till gruppundantagsförordningarna. I del 5 följer en genomgång av den senaste 

tekniköverföringsförordningens (nr 316/2014) grunder, systematik och syften. 

Genomgången är väsentlig då förordningen reglerar licensavtal samt grant back-

klausuler. I del 6 följer en förklaring av innebörden av grant back-klausuler mer 

ingående. I del 7 redogörs det för den förändring som skett i den nya 

tekniköverföringsförordningen gentemot den äldre. I samma del följer en förklaring av 

skillnaden mellan särskiljbara och icke-särskiljbara förbättringar. Förklaringen är 

central för att förstå kritiken mot både den nya och den äldre förordningen.  

I del 8 till 13 analyseras förändringen utifrån uppsatsens syfte. Analysen utgår ifrån 

vissa i doktrin noterade problem med både den äldre och nyare förordningen. Vissa 

delar avslutas med en sammanfattning, men endast i den mån jag ansett det behövligt. I 

del 8 förklaras och utvärderas det så kallade but for-argumentet, vars innebörd kommer 
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att förklaras närmare i dess del. I del 9 diskuteras förändringen utifrån ett 

förutsebarhetsperspektiv. Efter detta redogörs i del 10 för hur den tidigare förordningen 

var underinkluderande ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Del 11 innehåller en 

diskussion huruvida den äldre regleringen var inkonsekvent utifrån den unionsrättsliga 

konkurrensrätten. I del 12 redogörs det för det så kallade "tidsproblemet", vars innebörd 

förklaras mer ingående i delen. Uppsatsen avslutas i del 13 med kommentarer utifrån 

uppsatsens syfte.  

 

2 Immaterialrätten 

2.1 Patent 

Tidigare har man utgått både från individens och samhällets intresse när man har 

argumenterat för skyddet av immateriella rättigheter och patent. Traditionellt har patent 

rättfärdigats med att uppfinnaren har en rättighet till sin skapelse, att vederbörande bör 

få en skälig belöning för sin insats, att belöningen är nödvändig för att skapa incitament 

för den tekniska utvecklingen och att belöningen är nödvändig för att skaparen ska våga 

offentliggöra sina upptäckter.
18

 Under modern tid har det samhälleliga intresset av att 

främja teknisk utveckling och innovationer alltmer framhävts som patenträttens främsta 

målsättning och rättfärdigande.
19

  

Systemet med patent ger upphov till såväl välfärdsekonomiska kostnader som intäkter. 

Patent medför bland annat intäkter genom att uppfinnaren tillförsäkras en skälig 

belöning för sitt arbete, vilket skapar förutsättningar och drivkrafter för innovativt 

arbete. Patentsystemet bidrar även till att utvecklare vågar offentliggöra sina 

uppfinningar, vilket leder till att kunskap sprids och möjliggör ytterligare 

kunskapsproduktion hos andra. Men patentsystemet orsakar även samhällsekonomiska 

kostnader. Till exempel kan patent tänkas orsaka över- och understimulans när det 

gäller företagens forskning. Systemet gör att den som först utvecklar en teknologi får 

patent på denna, och stänger därmed ute de andra. Detta leder till att de andra aktörernas 

forskning går till spillo, vilket orsakar en samhällsekonomisk kostnad.
20

 Patent kan även 

tänkas orsaka understimulering genom att det hindrar andra från att bygga vidare på 

                                                 
18

 Machlup s. 21. 
19

 Gölstam s. 36 f och s. 81 ff.  
20

 Gölstam s. 93. 
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patentet, under förutsättning att den nya teknologin faller inom det ursprungliga 

patentets skyddsområde. Patent är så att säga "blockerande" för andra aktörers tekniska 

utveckling.
21

 Sammanfattningsvis har man dock kommit fram till att intäkterna från 

systemet överväger kostnaderna. Därför tillåts och uppmuntras oftast utvecklingen av 

patent och immateriella rättigheter.
22

  

 

2.2 Motsättningen 

Relationen mellan immaterialrätten och konkurrensrätten beskrivs ofta som en 

konfliktsituation. En innehavare av en immaterialrätt, t ex ett patent, har genom sin 

immaterialrätt ett skydd mot att andra aktörer på marknaden utan samtycke använder sig 

av vederbörandes teknik. Innehavaren av patentet har med andra ord en exklusiv och 

skyddad position gentemot konkurrens, i alla fall när det gäller nyttjandet av den 

patenterade tekniken.
23

 I motsättning till detta finns konkurrensrätten, som ska verka för 

att skapa konkurrens mellan företag på marknaden. På grund av immaterialrätten och 

den exklusiva position som den ger rättighetsinnehavaren, kan dock inte de andra 

företagen utnyttja patentet, vilket ofta har ansetts hindra konkurrensen. Därför har det 

också ansetts att rättighetsinnehavarens utnyttjande av sin immateriella rättighet måste 

vara förenligt med de unionsrättsliga konkurrensreglerna. Men att notera är att det inte 

är utnyttjandet av rättigheten i sig som är oförenligt med den unionsrättsliga 

konkurrensrätten, i stället ska det röra sig om ett utnyttjande som otillbörligt begränsar 

konkurrensen.
24

 

Konflikten mellan konkurrensrätten och immaterialrätten sträcker sig dock inte till de 

mål som de ska uppfylla. Gölstam uttrycker detta som att konflikten blir allt mindre 

tydlig om man ser till rättsområdenas ekonomiska bakgrund, dvs. att de ska främja en 

ekonomiskt effektiv marknad.
25

 I riktlinjerna till TTBER anförs att det inte existerar en 

inbyggd konflikt mellan skyddet av immateriella rättigheter och de unionsrättsliga 

konkurrensreglerna. Det hävdas att båda lagstiftningarna har samma grundläggande 

syfte: att främja konsumenternas välfärd och en effektiv resursfördelning. Därutöver 

deklareras det att innovationer är en väsentlig och dynamisk del av en öppen och 

                                                 
21

 Gölstam s. 91 ff, Anderman och Schmidt s. 12 f och Bastidas Venegas 2011a s. 94 ff, 107 f. 
22

 Gölstam s. 91. 
23

 Lane s. 300. 
24

 Anderman och Schmidt s. 4 ff samt Sobel s. 681 f.  
25

 Gölstam s. 102 ff. 
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konkurrenskraftig marknadsekonomi. Det anförs även att immateriella rättigheter är 

väsentliga då de främjar en dynamisk konkurrens genom att ge företag incitament till att 

satsa på utveckling av nya eller förbättrade produkter och processer. Även 

konkurrensrätten tvingar företag att ägna sig åt innovativt arbete, och därför är båda 

rättsområdena en väsentlig del i att främja uppfinningar och nydaningar samt att 

säkerställa att innovationer används på ett konkurrenskraftigt sätt.
26

  

Sammanfattningsvis kan konkurrensrätten och immaterialrätten både samverka och 

motverka varandra, beroende på vilket perspektiv man antar. På en operativ nivå kan de 

ofta sägas motverka varandra och befinna sig i konflikt, då patenträtten upprätthåller ett 

monopol och konkurrensrätten ska motverka monopol. På en ändamålsnivå borde de 

däremot anses samverka, då båda rättsområdena strävar efter att främja innovation och 

skapa en ekonomiskt effektiv marknad. Konkurrensrätten ska utgöra ett komplement till 

patenträtten som gör att den fungerar tillfredställande.
27

 

 

3 EU:s konkurrensrätt 

3.1 Huvudsyften 

Den europeiska konkurrensrättens generella syfte är att verka för uppfyllandet av 

unionens mål i enlighet med EU-fördraget. Frågan är därför vilka mål konkurrensrätten 

eftersträvar för att uppfylla detta.
28

 EU:s mål stadgas i artikel 3 i FEU. I förhållande till 

konkurrensrätten är artikel 3.3 FEU särskilt intressant. I denna stadgas att unionen ska 

upprätta en inre marknad samt att unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa 

vilken bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social 

marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg 

eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en generellt bättre miljö. Den ska även 

främja vetenskapliga och tekniska framsteg. I förhållande till konkurrensrätten bör "en 

social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft" särskilt noteras.  

Tidigare kunde dock stöd sökas i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska 

gemenskapens (Romfördraget) artikel 3.1 g) som stadgade att unionen skulle etablera ett 

                                                 
26

 EUT C 89/03 p. 7. 
27

 Gölstam s. 103 ff, Anderman och Schmidt s. 11 ff samt Peeperkorn s. 528. 
28

 Jones och Sufrin s. 34. 
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system som garanterade att konkurrensen på den inre marknaden inte stördes. EU-

domstolen har använt denna artikel som grund för att etablera specifika regler som 

reglerar konkurrensen och har regelbundet återkommit till regeln i praxis. Även om 

regeln inte förekommer i det nuvarande fördraget beaktas den fortfarande genom att 

ingå i Protokoll nr. 27. Där stadgas det att den inre marknaden ska inkludera ett system 

som garanterar att konkurrensen inte störs. EU-domstolen har även i senare rättsfall, 

exempelvis Konkurrensverket v. TeliaSonera Sverige AB, hänvisat till att de 

unionsrättsliga konkurrensreglerna syftar till att motverka att konkurrensen begränsas.
29

  

Utifrån fördragen, praxis och annan europarättslig lagstiftning anses EU:s 

konkurrensrätt bygga på tre olika mål eller principer. Det första målet är 

upprätthållandet av en effektiv konkurrens. Det andra målet är att skapa rättvis 

konkurrens, särskilt genom att skydda små- och mellanstora företag och konsumenter. 

Det tredje målet är att skapa en inre marknad med hjälp av konkurrensrätten. Dessa mål 

blir viktiga då de påverkar tolkningen av unionens konkurrensrätt, särskilt i förhållande 

till artikel 101 och 102 i FEUF.
30

 

 

3.2 Effektiv konkurrens 

Ett av konkurrensrättens mål är att etablera effektiv konkurrens. Vad detta begrepp 

innebär är dock inte helt klarlagt, och det förekommer även att andra begrepp används, 

te x fungerande konkurrens eller ostörd konkurrens. EU-domstolen har dock gjort vissa 

uttalanden om begreppets innebörd. I Continental Can Co. Inc. and others v. 

Commission uttalade domstolen att två olika element kan tolkas in i målet "effektiv 

konkurrens". Det första elementet är att effektiv konkurrens uppnås genom att 

marknaden inbegriper ett tillfredställande antal aktörer för att en konkurrensmässig 

struktur ska kunna upprätthållas. Anderman och Schmidt anför att denna doktrin, som 

bygger på antagandet att strukturen på marknaden påverkar aktörernas agerande och 

prestationer, fortfarande gäller. Det andra elementet är existensen av en särskild 

konkurrensmässig process med särskilda konkurrensrättsliga bestämmelser för att 

bevara en fungerande konkurrens.
31

 Eftersom effektiv konkurrens förutsätter att 

                                                 
29

 Jones och Sufrin s. 37 och C-52/09 Konkurrensverket v. TeliaSonera Sverige AB p. 20-22. 
30

 Anderman och Schmidt s. 25 samt Gölstam s. 58. 
31

 Anderman och Schmidt s. 25 f samt C-6/72 Continental Can Co. Inc. and others v. Commission p. 24-

29. 
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prissättningen på marknaden fungerar tillfredställande syftar den europeiska 

konkurrensrätten till att motverka att grupper av aktörer kontrollerar utbud och priser.  

Även Bastidas Venegas verkar anse att effektiv konkurrens är ett av unionen 

konkurrensrättsliga mål, men att detta mål möjligen är sekundärt i förhållande till 

skapandet av en inre marknad.
32

 Efter 2004, i och med att den unionsrättsliga 

konkurrensrätten genomgick en viss förändring, har särskilt Kommissionen koncentrerat 

sig mer på ekonomisk effektivitet och konsumentvälfärd än tidigare.
33

 Jones och Sufrin 

anför även att EU-domstolen på senare tid allt mer verkar följa Kommissionens 

riktlinjer, vilka ofta fokuserar på ekonomisk effektivitet.
34

  

 

3.3 Marknadsintegration 

Ett av konkurrensrättens mål är att främja etablerandet av en inre marknad.
35

 Redan 

tidigt i europasamarbetet poängterades att konkurrensrätten är en central del när det 

gäller att skapa en inre marknad. Utan konkurrensrätten skulle företag kunna dela upp 

marknader, vilket i sin tur skulle kunna skada den europeiska marknadsintegrationen. 

EU-domstolen har vid upprepade tillfällen poängterat konkurrensrättens centrala roll i 

förverkligandet av den inre marknaden.
36

  

EU-domstolen uttalade bland annat i Eco Suisse China Time Ltd v. Benetton 

International NV att de unionsrättsliga konkurrensreglerna är en väsentlig beståndsdel i 

förverkligandet av de unionsrättsliga målen, särskilt i förhållande till skapandet av en 

inre marknad.
37

 Kommissionen har även uttalat att syftet med konkurrensreglerna är att 

skydda konkurrensen på marknaden genom att gynna konsumenternas välfärd och att 

säkerställa en effektiv resursfördelning. Enligt Kommissionen tjänar konkurrens och 

marknadsintegration dessa två syften, då skapandet av en öppen inre marknad gynnar en 

effektiv resursfördelning inom unionen till fördel för konsumenterna.
38

 Detta uttalande 

skulle kunna tolkas som om det talar emot Bastidas Venegas åsikt att 

marknadsintegrationen är det primära målet jämfört med den ekonomiska effektiviteten. 

                                                 
32

 Bastidas Venegas 2011a s. 64, 120 f. 
33

 Jones och Sufrin s. 41 ff samt Anderman och Kallaugher s. 66 f.  
34

 Jones och Sufrin s. 47 f. 
35

 Gölstam s. 60 samt Anderman och Schmidt s. 29. 
36

 Jones och Sufrin s. 39 f, se ex. C-501/06 GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Commission p. 59-62. 
37

 C-126/97 Eco Suisse China Time Ltd v. Benetton International NV p. 36. 
38

 EUT C 101/02 p. 13. 
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Jones och Sufrin tolkar uttalandet som att marknadsintegrationen och den ekonomiska 

effektiviteten tjänar ett gemensamt syfte, i stället för att endast se konkurrensen som ett 

medel för att skapa en inre marknad.
39

 Anderman och Kallaugher verkar mer poängtera 

konkurrensrättens roll som medel för att främja marknadsintegration.
40

 Oavsett dessa 

skillnader i doktrin verkar samtliga överens om att både ekonomisk effektivitet och 

skapandet av en inre marknad är två av konkurrensrättens huvudsyften. 

 

3.4 Rättvis konkurrens 

Målet rättvis konkurrens innebär att unionens konkurrenspolitik ska skydda små- och 

medelstora företag på marknaden. Detta gäller inte endast i förhållande till när en aktör 

är dominant, utan även i förhållande till unionens konkurrenspolitik gentemot karteller 

och andra arrangemang genom vilka aktörer delar upp marknaden.
41

 Detta mål infördes 

i den unionsrättsliga konkurrensrätten i och med United Brands v. Commission. 

Domstolen uttalade i fallet att bolagets beslut att sluta bedriva affärer med en mindre 

distributör var ett sådant förfarande som kan begränsa de små- och medelstora företagen 

oberoende i förhållande till dominanta affärspartners, vilket i sin tur kan leda till att 

konkurrensen allvarligt snedvrids.
42

 Kommissionen och EU-domstolen har vid ett flertal 

tillfällen poängterat små- och medelstora företags betydelse för en hälsosam konkurrens 

och deras existens och tillväxt som en drivkraft för innovativt arbete.
43

  

En annan aspekt som anses ingå i målet rättvis konkurrens är skyddet av 

konsumenternas intressen. I GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Commission 

uttalade domstolen bland annat att konkurrensrättens mål är att hindra företag från att 

begränsa konkurrensen till skada för konsumenterna.
44

 Skyddet av konsumenters 

intressen har även särskilt framhävts de senaste åren.
45

  

 

                                                 
39

 Jones och Sufrin s. 40. 
40

 Anderman och Kallaugher s. 70. 
41

 Anderman och Schmidt s. 27 och IXth Report on Competition Policy s. 9 f. 
42

 C-27/76 United Brands v. Commission p. 182-203. 
43

 Se ex. XXIInd Report on Competition Policy s. 55 samt Anderman och Schmidt s. 28 f. 
44

 T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Commission p. 118. 
45

 Gölstam s. 59 ff, Jones och Sufrin s. 43 samt Anderman och Kallaugher s. 66. 
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4 Artikel 101 FEUF 

4.1 Artikel 101.1 

Den unionsrättsliga konkurrensrätten regleras främst i artikel 101 och artikel 102 i 

FEUF. När det gäller att pröva grant back-klausulers förenlighet med konkurrensrätten 

blir i första hand artikel 101 aktuell.  

Syftet med artikel 101 FEUF är i sin helhet att skydda konkurrensen på marknaden för 

att gynna en effektiv resursfördelning samt främja konsumenternas välfärd. I artikel 

101.1 stadgas att alla avtal mellan företag, beslut om företagssammanslutningar och 

samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och har till 

syfte eller resultat att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den inre 

marknaden är förbjudna. I artikel 101.2 stadgas att beslut eller avtal som är förbjudna 

enligt artikel 101 är ogiltiga. I artikel 101.3 stadgas att artikel 101.1 får förklaras ej 

tillämplig på avtal eller grupper av avtal mellan företag, beslut eller grupper av beslut 

tagna av företagssammanslutningar, samordnade förfaranden eller grupper av sådana. 

Dessa avtal, beslut eller samordnade förfaranden måste dock bidra till att förbättra 

produktionen eller distributionen av varor eller främja tekniskt eller ekonomiskt 

framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst 

som därigenom uppnås och som inte ålägger de berörda företagen begränsningar som 

inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål, samt ger dessa företag möjlighet att sätta 

konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.  

I riktlinjerna uttalas att artikel 101 FEUF är tillämplig på avtal genom vilka en 

licensgivare licensierar ut en immateriella rättighet till en licenstagare. Man får inte 

begränsa innovatörers möjligheter att licensiera ut sin teknik allt för mycket, då detta 

skulle kunna minska potentiella innovatörers incitament att bedriva forskning, ofta 

kostsam sådan. Den faktorn måste beaktas i den bedömning som görs enligt artikel 101. 

I många fall kan en sådan bedömning leda till att licensavtalet hamnar utanför artikel 

101.1 eller inom undantaget i artikel 101.3, då de flesta licensavtal inte begränsar 

konkurrensen utan i stället skapar effektivitetsvinster. Dessa effektivitetsvinster 

underlättar konkurrens genom spridning av teknologi samt genom att de främjar 

innovation.
46

  

                                                 
46

 EUT C 89/03 p. 7-9, 17. 
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Fallet Nungesser var ett av EU-domstolens första fall gällande exklusivitet i licensavtal. 

Domstolen uttalade att en exklusiv licens kan omfattas av artikel 101.1, under 

förutsättning att licensens medföljande territoriella skydd var allt för omfattande. Det 

territoriella skyddet ansågs uppfylla ett sådant kriterium om det skapar en absolut 

marknadsuppdelning, t ex i situationer där parterna utesluter parallell handel med 

licensprodukten. Tillåtna ansågs däremot "öppna" exklusiva licensavtal, där 

rättighetsinnehavaren förbinder sig att inte licensiera till någon annan inom området och 

inte heller själv utnyttja tekniken inom området.
47

 Domstolen uttalade även att sådana 

begränsningar i licensavtal skulle vara rättfärdigade under artikel 101, då det utan en 

sådan begränsning inte hade ingåtts något konkurrensfrämjande licensavtal över huvud 

taget från licenstagarens sida.
48

 

Bedömningen av om ett licensavtal eller en klausul i ett sådant avtal begränsar 

konkurrensen enligt artikel 101.1 ska göras utifrån de förutsättningar som skulle råda 

om avtalet inte innehöll begränsningarna i fråga. Denna prövning ska göras både i 

förhållande till konkurrensen mellan tekniker samt inom en teknik. Bedömningen måste 

även göras i förhållande till både den faktiska och den potentiella konkurrensen. Ett 

avtal eller en begränsande klausul omfattas endast av artikel 101.1 om den har till syfte 

eller resultat att begränsa konkurrensen.
49

 De sannolika negativa effekterna på 

konkurrensen måste även vara märkbara, vilket Kommissionen och EU-domstolen har 

definierat i riktlinjer och rättsfall.
50

 En sådan analys kräver att man definierar en 

relevant marknad att göra prövningen mot.
51

 

 

4.2 Artikel 101.3 och gruppundantagen 

I riktlinjerna förklaras att licensavtal inte bara kan vara begränsande för konkurrensen, 

utan att dessa även kan vara konkurrensfrämjande. Det stora flertalet av licensavtalen 

har en betydande konkurrensfrämjande potential, då dessa avtal kan verka för 

innovation genom att ge licensgivaren inkomster som vederbörande kan använda för att 

täcka sina forskningskostnader. Detta skulle i sin tur ge licensgivaren fler incitament att 

bedriva forskning, vilket gynnar innovation. Utöver incitamentet som kommer av 

                                                 
47

 C-258/78 Nungesser and Eisele v. Commission och Blaisse s. 48. 
48

 Lang s. 1087 f. 
49

 EUT C 89/03 p. 11-13. 
50

 EUT C 89/03 p. 15 och EGT C 368/07 p.1-4. 
51

 EUT C 89/03 p. 16. 
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licensgivarens inkomster från avtalet anses licensavtal leda till spridning av teknik, 

vilket kan minska licenstagarens produktionskostnader eller underlätta för licenstagaren 

att skapa nya eller förbättrade produkter. På grund av licensavtal kan det ofta uppstå 

effektivitetsvinster hos licenstagare genom en kombination av licensgivarens teknik och 

licenstagarens tillgångar och teknik. Genom ett sådant kompletterande samarbete mellan 

licenstagare och licensgivare kan det ofta uppkomma förbättringar i produktions- och 

kostnadsstruktur, vilket leder till lägre produktionskostnader eller produkter av bättre 

kvalitet för kunderna. Sådana vinster hade möjligen inte skett utan ett licensavtal.
52

 

En annan aspekt av licensavtal som talar för dess konkurrensfrämjande egenskaper är att 

de ofta avlägsnar hinder för utnyttjande och utveckling av licenstagarens egen teknik. 

Licensavtal används ofta i sektorer där det förekommer många patent, och licensavtal 

används ofta särskilt för att skapa designfrihet. Genom licensavtalet avlägsnar 

licenstagaren risken för att licensgivaren ska anklaga vederbörande för intrång på 

licensgivarens immateriella rättigheter. Genom att licenstagaren undanröjer denna risk 

får vederbörande större frihet i utvecklandet och försäljningen av sin egen produkt, 

vilket i sin tur gynnar konkurrensen.
53

  

På grund av dessa två konsekvenser som licensavtal för med sig anses de främst främja 

konkurrensen inom EU. Till följd därav faller licensavtal inom begreppet "grupper av 

avtal" i artikel 101.3 och undantas således, i den mån de omfattas av förordningen, från 

förbudet i artikel 101.1.
54

 En tillämpning av gruppundantaget förutsätter dock att de fyra 

kraven som stadgas i artikel 101.3 är uppfyllda. Gruppundantaget bygger på 

presumtionen att licensavtal generellt sätt uppfyller de fyra kraven. Det presumeras att 

licensavtalen som omfattas av gruppundantaget medför ekonomiska effektivitetsvinster, 

att begränsningarna i avtalen är nödvändiga för att uppnå dessa effektivitetsvinster, att 

konsumenterna på de berörda marknaderna tillförsäkras en skälig andel av dessa 

effektivitetsvinster och att avtalen inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta 

konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna. De gränsdragningar som gjorts i 

TTBER avser att säkra att endast licensavtal och begränsningar i licensavtal som 

rimligen kan antas uppfylla dessa krav omfattas av förordningen.
55
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 EUT C 89/03 p. 17. 
53

 EUT C 89/03 p. 17. 
54

 EUT C 89/03 p. 40. 
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 EUT C 89/03 p. 18, 41-43.  
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5 Tekniköverföringsförordningen 

5.1 Allmänt 

Den 27 april 2004 antog Kommissionen förordning nr 772/2004 om tillämpning av 

artikel 81.3 (nuvarande 101.3) i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring 

(hädanefter den äldre tekniköverföringsförordningen).
56

 Denna förordning ersatte något 

senare den tidigare gällande tekniköverföringsförordningen, nr 240/96.
57

 Den 1 maj 

2014 ersattes i sin tur förordning nr 772/2004 av förordning nr 316/2014 om tillämpning 

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

om tekniköverföring. Denna förordning upphör i sin tur att gälla den 30 april 2026.
58

 

Konsekvensen av att ett avtal faller inom förordningen är att avtalet undantas från 

förbudet i artikel 101.1 FEUF. Att tekniköverföringsavtal generellt undantas från 

förbudet i artikel 101.1 motiveras med att dessa i regel ökar den ekonomiska 

effektiviteten och främjar konkurrensen, då de kan reducera överlappande forskning och 

utveckling
59

, öka incitamenten att utöva forskning på ett inledande stadium, gynna en 

stegvis ökande innovation, förenkla spridning av teknologi och underlätta konkurrensen 

på produktmarknaden.
60

  

Förordningen ska uppfylla två krav: att effektivt skydda konkurrensen och ge företagen 

tillräcklig rättslig förutsebarhet. Utöver dessa mål ska det även eftersträvas att så stor 

hänsyn som möjligt tas till behovet av att förenkla den administrativa tillsynen och de 

rättsliga ramarna.
61

 

 

5.2 Tillämpning 

Enligt artikel 2.1 i den nya tekniköverföringsförordningen ska inte artikel 101.1 FEUF 

tillämpas på avtal om tekniköverföring, om inte annat följer av förordningen. Detta 

innebär att gruppundantaget bygger på presumtionen att tekniköverföringsavtal 
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uppfyller kraven i artikel 101.3.
62

 "Avtal om tekniköverföring" definieras, tillsammans 

med resten av begreppen i förordningen, i artikel 1. Enligt artikel 1.1 c) menas med 

avtal om tekniköverföring i) ett avtal om licensiering av teknikrättigheter mellan två 

företag enligt vilken licenstagaren och/eller dennes underleverantör(er) ska tillverka 

avtalsprodukter. Enligt artikel 1.1 c) ii) kan ett avtal om tekniköverföring även vara en 

överlåtelse av teknikrättigheter mellan två företag för tillverkning av avtalsprodukter där 

en del av de risker som är förenade med utnyttjandet av den tekniken ligger kvar hos 

överlåtaren. Avtalsprodukter definieras i artikel 1.1 g) som en produkt, dvs. vara eller 

tjänst, som direkt eller indirekt tillverkas på grundval av de licensierade 

teknikrättigheterna.  

Enligt artikel 2.2 ska undantaget i 2.1 vara gällande i den mån tekniköverföringsavtal 

innehåller konkurrensbegränsningar som faller under artikel 101.1 FEUF. Undantaget 

ska gälla så länge som de teknikrättigheter som har licensierats inte har förklarats 

ogiltiga, löpt ut eller förfallit. Med teknikrättigheter avses enligt artikel 1.1 b) know-

how, patent, bruksmönster, designskydd, kretsmönster i halvledarprodukter, 

tilläggsskydd för läkemedel eller andra vilka kan erhålla sådana tilläggsskydd, 

växförädlarcertifikat samt upphovsrätt till programvara. Know-how definieras i artikel 

1.1 i) som ett paket av praktisk information vilket uppkommit som ett resultat av 

kunskaper och testning. Därutöver ska informationen vara i) hemlig och ii) väsentlig, 

dvs. viktig och till gagn för produktionen av avtalsprodukterna samt iii) identifierad, 

dvs. att den är tillräckligt beskriven så att det är möjligt att kontrollera att den uppfyller 

kriterierna hemlig och väsentlig. 

Enligt artikel 2.3 ska undantaget i 2.1 också tillämpas på villkor i avtal om 

tekniköverföring som avser licenstagares köp av produkter samt licensiering eller 

överlåtelse av andra immateriella rättigheter till licenstagaren, i den utsträckning som 

dessa bestämmelser är direkt knutna till tillverkningen eller försäljningen av 

avtalsprodukterna. 

Sammanfattningsvis ska det röra sig om ett avtal mellan två företag, en licensgivare och 

en licenstagare, där licensgivaren genom avtal tillåter licenstagaren eller dennes 

underleverantörer att använda licensgivarens teknikrättighet, exempelvis patent,  i 

licenstagarens eller dennes underleverantörs produktion av varor eller tjänster.  
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Enligt artikel 6 i förordningen kan en nationell konkurrensmyndighet eller 

Kommissionen förklara TTBER ej tillämplig på ett avtal, om det kan antas att detta 

sannolikt har konkurrenshämmande effekter och inte uppfyller de fyra kraven i artikel 

101.3. Ett återkallande kan göras både på grund av ett klagomål eller på eget initiativ.
63

 

Enligt artikel 7 i förordningen får kommissionen i annan förordning förklara att TTBER 

inte ska tillämpas på parallella nätverk av liknande avtal, under förutsättning att dessa 

omfattar mer än 50 % av en relevant marknad.  

 

5.3 Den relevanta marknaden 

Undantagsförordningens tillämpning blir enligt artikel 3 beroende av parternas 

marknadsandelar. För att få fram dessa måste först en relevant marknad identifieras. 

Bedömningen av vad som är den relevanta marknaden görs i enlighet med 

Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning
64

, tillsammans med vissa särskilda synpunkter på bedömningen 

vilka framgår av riktlinjerna.
65

 Enligt förordningens artikel 1.1 m) är den relevanta 

marknaden en kombination av den relevanta produktmarknaden eller teknikmarknaden 

med den relevanta geografiska marknaden. Enligt riktlinjerna är teknik en insatsvara 

som kan vara integrerad i en produktionsprocess eller i en produkt. Licensiering av 

teknik, vilket förordningen reglerar, kan därför påverka konkurrensen på både 

insatsvarumarknaderna och på produktmarknaderna. Därför ska bedömningen göras 

både i förhållande till de relevanta produktmarknaderna och de relevanta 

teknikmarknaderna.
66

 

Den relevanta produktmarknaden anses omfatta de avtalsprodukter som innehåller den 

licensierade tekniken samt produkter som anses utbytbara med den avtalsprodukten med 

hänsyn till produkternas egenskaper, pris och tilltänkta användning. De relevanta 

teknikmarknaderna inbegriper de licensierade teknikrättigheterna samt sådan teknik som 
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den licensierade tekniken anses utbytbar mot med hänsyn till teknikrättigheternas 

egenskaper, licensavgifterna samt deras planerade användning.
67

 

Den relevanta geografiska marknaden definieras enligt artikel 1.1 l) som det område 

inom vilket företagen medverkar i när det gäller efterfrågan eller utbudet av produkter 

eller licensiering av teknikrättigheter, och där konkurrensvillkoren är tillräckligt 

likartade samt området kan åtskiljas från närliggande områden på grund av väsentliga 

skillnader i konkurrensvillkoren. Den geografiska marknaden för de relevanta 

teknikmarknaderna kan skilja sig från den geografiska marknaden för de relevanta 

produktmarknaderna.
68

  

 

5.4 Konkurrenter respektive icke-konkurrenter 

En väsentlig faktor för att avgöra om avtalens konkurrensfrämjande effekter kan anses 

uppväga möjliga konkurrensbegränsande effekter som följer av villkor i 

tekniköverföringsavtalen är graden av marknadsmakt hos de berörda företagen. 

Företagens marknadsmakt är i sin tur är beroende av i vilken mån dessa företag möter 

konkurrens från andra företag som framställer produkter eller tekniker som kan ersätta 

den licensierade produkten eller tekniken.
69

 

I artikel 3 görs därav en åtskillnad mellan företag som är konkurrenter respektive inte är 

konkurrenter. Enligt artikel 3.1 ska undantaget i artikel 2 för konkurrerande företag 

gälla om parternas sammanlagda marknadsandel inte överstiger 20 % på den relevanta 

marknaden. Enligt artikel 3.2 ska undantaget i artikel 2 för icke-konkurrerande företag 

tillämpas under förutsättning att parternas respektive marknadsandel inte överstiger 30 

% på den relevanta marknaden. Parternas marknadsandelar ska enligt artikel 8 i 

förordningen som huvudregel beräknas utifrån marknadsvärdet på deras försäljning. I 

vissa fall kan den relevanta marknadsandelen öka så att den överstiger den procentuella 

gränsen. I dessa fall ska undantaget i artikel 2 enligt artikel 8.1 e) fortsätta tillämpas till 

och med två kalenderår efter det att tröskelvärdet överstegs.  

Marknadsandelarna för att hamna i artikel 2, och sedermera slippa en prövning av 

avtalet enligt artikel 101 FEUF, skiljer sig alltså åt beroende på om det rör sig om ett 
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avtal mellan konkurrenter respektive icke-konkurrenter. De procentuella gränserna har 

dragits utifrån antaganden om när begränsningar i licensavtal går från 

konkurrensfrämjande till konkurrenshämmande.
70

 Gränsdragningen begränsar 

gruppundantagets tillämpning till avtal som antas uppfylla villkoren i artikel 101.3. Att 

tröskelvärdena överskrids innebär dock inte en presumtion för att artikel 101.1 är 

uppfylld.
71

  

Denna åtskillnad mellan konkurrenter och icke-konkurrenter motiveras med att det i 

allmänhet finns större risk för begränsningar av konkurrensen när det gäller avtal mellan 

konkurrenter jämfört med avtal mellan icke-konkurrenter. Kommissionens 

utgångspunkt är att konkurrens mellan företag som använder samma teknik fungerar 

som ett viktigt komplement till företag som använder konkurrerande tekniker, vilket gör 

dessa skyddsvärda. Konkurrens inom en teknik antas kunna leda till lägre priser på de 

produkter som tillverkas med tekniken, vilket är till konsumenternas fördel, samt skapa 

incitament till ökad konkurrens mellan företag som använder andra tekniker. Därutöver 

bör det beaktas att licenstagare producerar sin egen produkt, till skillnad från avtal som 

gäller återförsäljning av produkter. Därför har licenstagare vid licensiering större 

möjligheter att diversifiera sin produkt och bedriva kvalitetsbaserad konkurrens mellan 

licenstagare än vid vanliga vertikala avtal för återförsäljning av produkter.
72

  

Bedömningen av om parterna ska anses utgöra konkurrenter eller inte utgår ifrån om de 

skulle ha varit potentiella eller faktiska konkurrenter om avtalet inte hade funnits. 

Denna bedömning måste göras i förhållande till en identifierad relevant marknad. 

Gällande tekniköverföringsavtal görs denna bedömning i förhållande till relevanta 

produktmarknaderna och de relevanta teknikmarknaderna.
73

  

Parterna i ett tekniköverföringsavtal kan inte vara faktiska eller potentiella konkurrenter 

om det finns en ömsesidig eller ensidig blockerande ställning. En ensidig blockerande 

ställning föreligger om en teknikrättighet inte kan utnyttjas av en part pga. att denne gör 

intrång i en annan giltig teknikrättighet eller om det inte är kommersiellt lönsamt att 

agera på marknaden utan att göra intrång på den andra partens teknikrättighet. En 
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ömsesidig blockerande ställning föreligger under samma förutsättningar, om det gäller 

för båda parterna.
74

  

Parterna anses vara faktiska konkurrenter på produktmarknaden om de före avtalets 

ingående redan agerar på samma relevanta produktmarknad. Att parterna agerar på 

samma produktmarknad, utan ett licensavtal, anses tyda på att parterna inte blockerar 

varandra och att de därav bör anses vara faktiska konkurrenter. Licenstagare anses vara 

potentiella konkurrenter mot licensgivaren på produktmarknaden när de, om 

licensavtalet inte hade ingåtts, troligen hade ökat sina investeringar för att ta sig in på 

marknaden vid en liten ökning av priset på produkterna. En utvärdering av 

licenstagarens möjlighet till marknadsinträde får göras utifrån omständigheterna i det 

aktuella fallet. Ett marknadsinträde för licenstagaren måste vara en ekonomiskt hållbar 

strategi och det ska finnas konkreta och verkliga möjligheter för licenstagaren att 

komma in på den relevanta marknaden inom en snar framtid för att konkurrera med 

etablerade företag.
75

  

Parterna anses vara faktiska konkurrenter på teknikmarknaden om de redan själva 

licensierar teknikrättigheter som är utbytbara mot den aktuella licensierade 

teknikrättigheten. Parterna anses även vara faktiska konkurrenter om licensgivaren 

kommer in på teknikmarknaden genom att ge licenstagaren licens för en konkurrerande 

teknik. Gällande teknikmarknaden anses parterna vara potentiella konkurrenter om de 

har tillgång till utbytbara tekniker och licenstagaren skulle licensiera ut sin teknik vid en 

liten men permanent höjning av teknikpriserna. När det gäller teknikmarknaderna är det 

generellt sett svårare att avgöra om parterna är potentiella konkurrenter och därför 

beaktas inte denna potentiella konkurrens vid tillämpningen av förordningen i enlighet 

med artikel 3 och 4. I stället anses parterna inte konkurrera med varandra.
76

 

En situation som kan uppstå är att den teknik som licensgivaren licensierar till 

licenstagaren är en genomgripande innovation jämfört med licenstagarens teknik, vilket 

gör denna teknik föråldrad. I en sådan situation kan parterna anses som icke-

konkurrenter, även om de producerar konkurrerande produkter. Denna situation är dock 

i allmänhet svår att förutse vid den tidpunkt då licensavtalet ingås. Därför kommer 

parterna att anses som konkurrenter om det vid avtalets tidpunkt inte är uppenbart att 
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licenstagarens teknik är föråldrad eller inte längre är konkurrenskraftig. Om det efter 

avtalets ingående visar sig att licenstagarens teknik blir föråldrad eller inte kan 

konkurrera på marknaden, omklassificeras förhållandet mellan parterna till icke-

konkurrenter. I vissa situationer kan licenstagaren utveckla eller förvärva en 

konkurrerande teknik efter det att avtalet ingåtts. I dessa situationer beaktas det att 

parterna inte var konkurrenter när avtalet ingicks, men det lägre tröskelvärdet på 20 % 

kommer att tillämpas från den tidpunkt de blir konkurrenter.
77

  

 

6 Grant back-klausuler 

6.1 Förordning nr 316/2014 

I artikel 5 regleras de uteslutna begränsningarna. Skyldigheter som hamnar under artikel 

5 omfattas inte av gruppundantaget utan kräver en individuell bedömning av deras 

effekter på konkurrensen. Syftet med de uteslutna begränsningarna är att undvika att 

undantag från en prövning enligt artikel 101 FEUF medges för delar av avtal som kan 

minska incitamenten att bedriva innovation. Att notera är att artikel 5 gäller klausulen i 

sig, och att det därför enbart är den enskilda begränsningen som inte omfattas av 

gruppundantaget. Detta gäller dock endast så länge som resten av avtalet kan avskiljas 

från de uteslutna begränsningarna.
78

 

Enligt artikel 5.1 a) ska undantaget i artikel 2 inte tillämpas på skyldigheter i avtal om 

tekniköverföring på en direkt eller indirekt skyldighet för licenstagaren att bevilja en 

exklusiv licens eller att överlåta rättigheter, helt eller delvis, till licensgivaren eller till 

tredje man som utsetts av licensgivaren med avseende på sina egna förbättringar eller 

nya tillämpningar av den licensierade tekniken. Denna bestämmelse avser att reglera 

exklusiva grant back-klausuler i tekniköverföringsavtal. En sådan klausul är en 

avtalsbestämmelse som skapar en förpliktelse för licenstagaren att ge en exklusiv licens 

tillbaka till licensgivaren för den förbättring som vederbörande själv utvecklat. Att en 

grant back-klausul är exklusiv innebär att licenstagaren inte får använda förbättringen i 

sin egen produktion eller licensiera den till tredje man.
79

 Enligt artikeln gäller en sådan 
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förpliktelse både när den utvecklade förbättringen avser samma tillämpning som den 

licensierade tekniken och när licenstagaren utvecklat en ny tillämpning för tekniken.  

 

6.2 Förbättringar  

"Förbättring" och "nya tillämpningar" definieras inte i förordningen eller i riktlinjerna. 

Enligt Ørstavik är avgränsningen av begreppet förbättring en precisering av vilka sorts 

förbättringar som kan påverka och ha en betydelse för konkurrensen. Definitionen av 

begreppet blir även central för att avgöra vilka förändringar av den licensierade tekniken 

som kan anses utgöra en "förbättring", och därmed även omfattas av artikel 5 i TTBER. 

Begreppet bör mot denna bakgrund tolkas funktionellt, och avgränsningen bör göras 

utifrån den ursprungligt licensierade teknologin.
80

  

Ørstavik anför att det ligger i själva ordet "förbättring" att det måste finnas en kausalitet 

mellan den nya och den ursprungligt licensierade teknologin. För det första bör 

begreppet avgränsas gentemot sådana förändringar som innebär en motsvarighet till den 

ursprungligt licensierade tekniken. Det måste alltså finnas en viss skillnad mellan 

förbättringen och ursprungsteknologin.
81

 För det första bör teknologin avgränsas som 

den är vid licensieringstidpunkten, utan att man beaktar eventuella nyutvecklingar som 

licenstagaren tar del av. Men samtidigt är inte teknologin absolut statiskt, utan en viss 

elasticitet i definitionen av den ursprungligt licensierade teknologin kan medges.  

När teknologin implementerades hos licenstagaren kan det även ha gjorts anpassningar 

som inte bör kategoriseras som förbättringar, då de representerar en allt för liten 

kvalificerad innovation. Dessa bör benämnas som "nyskapelser", och anses falla utanför 

begreppet förbättringar.
82

 Gränsen mellan förbättringar och "nyskapelser" är 

förmodligen svår att dra i vissa fall, men det får antas att denna bedömning ofta 

sammanfaller med kravet på kausalitet mellan den ursprungligt licensierade teknologin 

och licenstagarens nyutvecklade teknologi. Mindre justeringar av teknologin bör falla 

utanför begreppet förbättringar, på den grunden att dessa inte har någon märkbar 

påverkan på konkurrensen. Det är först när en förbättring respresenterar ett sådant 

framsteg som kan ge konkurrensmässiga fördelar i förhållande till andra teknologier 
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som en förbättring kan påverka konkurrensen. Utifrån en funktionell tolkning bör 

därmed enbart justeringar som kan påverka konkurrensen omfattas av begreppet.
83

 

För det andra bör förbättringsbegreppet avgränsas gentemot ny teknologi som den 

ursprungligt licensierade teknologin inte står i orsaksmässigt samband med. För det 

tredje bör förbättringsbegreppet avgränsas i teknisk objektiv bemärkelse. Icke-

ekonomisk information i licensavtalet om kundgrupper, marknadsföring och liknande 

har ingen påverkan på konkurrensen på innovation, vilket utesluter sådana faktorer från 

att beaktas i och med avgränsningen av begreppet. Av samma skäl bör man även bortse 

från rent estetiska förbättringar. En sådan lösning förefaller även konsekvent i 

förhållande till den gränsdragning som gjorts av know-how i artikel 1.1 i) i 

tekniköverföringsförordningen, där det stadgas att know-how består av "praktiskt 

information". Av riktlinjerna framgår att know-how ska "underlätta produktionen" eller 

"minska produktionskostnaderna", vilket Ørstavik anför tyder på en tekniskt 

avgränsning av begreppet.
84

 

Slutligen måste inte en förbättring vara ett kvalitativt framsteg i förhållande till den 

ursprungliga teknologin. Det väsentliga utifrån en funktionell tolkning är i stället om det 

finns en efterfrågan efter förbättringen. Efterfrågan beror inte endast av om det är ett 

kvalitativt tekniskt framsteg, utan även andra faktorer som pris och kompabilitet med 

andra produkter måste beaktas. Det först om man beaktar efterfrågan som avtalet och 

förbättringen får effekter för konkurrensen, även om det enligt en språklig tolkning är 

mer korrekt att kräva ett kvalitativt framsteg i förhållande till den ursprungliga 

teknologin.
85

 

 

6.3 Nya tillämpningar 

Definitionen av "ny tillämpning" i artikel 5 kan bli svår att göra då gränsen mellan dessa 

och vissa förbättringar kan bli flytande. En sådan problematik uppstår på grund av att 

det nya användningssättet för teknologin måste uppnå en viss tekniskt kvalitet för att 

kunna licensieras, vilket ibland kan sammanfalla med vissa förbättringar.
86

 Det nya 

användningsområdet måste vara ett annat än det som licensen tog sikte på. I de fall som 
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licenstagarens utveckling leder till att tekniken kan användas på en annan teknologi- 

eller produktmarknad bör alltid röra sig om en "ny tillämpning" enligt artikelns mening. 

En "ny tillämpning" måste även uppfylla ett krav på nyhet. Det kravet bör dock ej 

sammanfalla med det nyhetskrav som följer av patenträtten, främst av två skäl. För det 

första måste begreppet utöver patent omfatta know-how. För det andra bör begreppet 

ges en funktionell konkurrensrättslig innebörd, vilket är en ekonomisk och inte en 

patenträttslig bedömning. Om teknologin redan är i bruk på det område som den nya 

tillämpningen ska användas inom rör det sig förmodligen inte om en "ny tillämpning".
87

  

En sådan tolkning förefaller korrekt på grund av att det nya användningssättet har en 

begränsad marknadspotential, vilket är det väsentliga ur en funktionell 

konkurrensrättslig tolkning.
88

  

Ett sådant nyhetskrav fungerar även med systematiken i artikel 4.1 c) i) i den äldre 

TTBER (nr 772/2004). Enligt dåvarande artikel, och de nuvarande riktlinjerna, tillåts 

begränsningar i förhållande till tekniska tillämpningsområden eller produktmarknader, 

dvs. field-of-use-klausuler.
89

 Om artikel 5.1 skulle förstås så att den förbehåller 

licenstagaren rättigheten till "nya tillämpningar" av teknologin som redan är kända, 

skulle detta i realiteten inskränka licensgivarens möjligheter att uppställa en field-of-

use-klausul till ett tillämpningsområde eller en produktmarknad, vilket skulle vara 

inkonsekvent med riktlinjerna och den tidigare artikel 4.
90

  

Enligt Ørstavik borde avgränsningen för vad som är en "ny tillämpning" vid licensiering 

av patentlicenser följa det ursprungliga patentets skyddsomfång, på grund av att 

licensgivaren då genom sitt patentskydd kan hindra licenstagarens nyttjande av de nya 

tillämpningar som omfattas av patentet, men ej av licensen. Gällande know-how borde 

gränsdragningen göras i förhållande till om licensgivarens know-how avslöjas vid 

licenstagarens nya användning av den.
91
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6.4 Exklusiva respektive icke-exklusiva klausuler 

Att exklusiva grant back-klausuler utesluts från förordningens undantag motiveras med 

att sådana klausuler antas leda till att licenstagarens incitament till innovation minskar. 

En sådan klausul hindrar licenstagaren från att utnyttja förbättringarna samt kunna 

licensiera ut dem till tredje man mot förtjänst. Tillämpningen av artikel 5 i 

gruppundantaget påverkas inte heller av om licenstagaren får ersättning för 

förbättringen. Eventuell ersättning till licenstagaren blir dock en faktor i bedömningen 

enligt artikel 101.1 FEUF.
92

 

Icke-exklusiva grant back-klausuler omfattas av artikeln och därigenom också av 

förordningens undantag. Icke-exklusiva klausuler omfattas oavsett om klausulen endast 

gäller gentemot licenstagaren, och även om licensgivaren har rätt att skicka vidare 

förbättringar till andra licenstagare. Enligt riktlinjerna kan en sådan klausul underlätta 

spridningen av teknik genom att licensgivaren ges rätt att kontrollera i vilken 

omfattning licensgivarens egna förbättringar ska föras vidare till andra licenstagare. En 

grant back-klausul som innebär att licenstagares förbättringar förs vidare till andra 

licenstagare via licensgivaren kan även den underlätta spridningen av teknik. Grunden 

för detta är att en sådan klausul innebär en garanti för att samtliga licenstagare kommer 

att vara likställda när det gäller den teknik som de producerar varor eller tjänster med.
93

  

I vissa situationer där det föreligger en ömsesidig icke-exklusiv grant back-skyldighet 

mellan konkurrenter kan en sådan klausul leda till att ingen av parterna lyckas få ett 

konkurrensmässigt övertag över den andre. En sådan klausul får anses ha menliga 

effekter på parternas incitament till innovation, då försvårandet av att skaffa sig ett 

konkurrensmässigt övertag över den andre parten anses skaligt för incitamentet till 

innovation. Så är dock inte alltid fallet, utan ibland kan klausulen vara avsedd att ge 

parterna möjlighet att utveckla sina egna tekniker, och särskilt gäller detta om licensen 

inte leder till att de använder samma tekniska lösningar. En sådan situation uppstår 

särskilt när licensieringen är avsedd att ge designfrihet och inte att ge parterna en mer 

fördelaktig teknisk lösning.
94
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7 Förändringen 

7.1 Allmänt 

I förhållande till den äldre tekniköverföringsförordningen har det skett en viss 

förändring gällande vilka exklusiva grant back-klausuler som omfattas av förordningen. 

Den äldre artikel 5.1 a) stadgade att gruppundantaget inte skulle tillämpas på en direkt 

eller indirekt skyldighet för licenstagaren att bevilja licensgivaren eller tredje man som 

utsetts av licensgivaren en exklusiv licens för de särskiljbara förbättringar eller nya 

tillämpningar som licenstagaren själv har tillfört den licensierade tekniken. 

Gruppundantaget skulle inte heller enligt artikel 5.1 b) tillämpas på en direkt eller 

indirekt skyldighet för licenstagaren att överlåta till licensgivaren eller tredje man som 

utsetts av licensgivaren rättigheterna till de särskiljbara förbättringar eller nya 

tillämpningar som tillförts den licensierade tekniken.  

Att notera är att nuvarande artikel 5.1 a) inbegriper både licensiering och överlåtelse av 

rättigheter till tekniken, till skillnad från den äldre versionen som delade upp dessa i 

punkt a) respektive b). Den förändringen är dock inte av större betydelse. Förändringen 

som är intressant i sammanhanget är i stället avlägsnandet av kravet på att förbättringen 

eller den nya tillämpningen ska vara icke-särskiljbar för att omfattas av förordningen. 

Det saknas motivering till denna förändring både i de nya riktlinjerna och i den nya 

förordningen. I doktrin har förändringen dock tolkats som att syftet är att garantera att 

det finns tillräckliga incitament för licenstagare att utveckla förbättringar.
95

 Stöd för en 

sådan argumentation kan sökas i preambeln till den nya TTBER. Där stadgas det att 

vissa grant back-klausuler bör uteslutas från gruppundantaget för att skydda 

incitamenten att bedriva innovationsverksamhet och en korrekt tillämpning av de 

immateriella rättigheterna. I den äldre versionen stadgades samma sak, men med den 

skillnaden att det endast gällde exklusiva grant back-skyldigheter för särskiljbara 

förbättringar.
96
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7.2 Särskiljbara och icke-särskiljbara förbättringar 

I riktlinjerna och i artikel 1.1 n) i den äldre förordningen uttrycktes att en förbättring är 

särskiljbar om den kan utnyttjas utan att man gör intrång på den licensierade tekniken. 

Vidare nämndes att exklusiva grant back-klausuler och skyldigheter att överlåta icke-

särskiljbara förbättringar inte kan anses konkurrensbegränsande enligt artikel 101.1, då 

licenstagaren ändå inte kan utnyttja icke-särskiljbara förbättringar utan licensgivarens 

tillstånd.
97

 

I doktrin har det ansetts att denna gränsdragning mellan särskiljbara och icke-

särskiljbara förbättringar har gjorts med hjälp av patenträtten. Skiljelinjen dras med 

andra ord utifrån den ursprungligt licensierade teknikens patentomfång.
98

 Om 

förbättringen kan användas utan att göra intrång i det ursprungliga patentet är 

förbättringen särskiljbar. Kan förbättringen inte användas utan att göra intrång i den 

ursprungliga patenträtten är förbättringen icke-särskiljbar. Viktigt att notera är att även 

en icke-särskiljbar förbättring kan vara patenterbar.
99

 

Enligt Ørstavik måste gränsen mellan särskiljbara och icke-särskiljbara förbättringar i 

praktiken dras utifrån en konkret värdering. Värderingen måste göras i förhållande till 

licensobjektet, dvs. den licensierade tekniken.
100

 Ørstavik och Bastidas Venegas anför 

att utifrån en sådan konkret värdering kan begreppet icke-särskiljbar omfatta två olika 

situationer. Den första situationen är när det existerar ett blockerande patent hos 

licensgivaren. Den andra situationen är när det finns oskyddat material, ofta i form av 

know-how, som licenstagaren tagit del av i samband med licensieringen av teknologin. 

En värdering av om det överförts oskyddat material måste göras utifrån villkoren i 

licenskontraktet, med särskild utgångspunkt i den licensierade teknologin. Med hjälp av 

kontraktet kan man därefter identifiera know-how som inkluderats i licensieringen av 

teknologin, vilket i så fall gör att förbättringen kan anses som icke-särskiljbar. Know-

how kan inte alltid identifieras utifrån kontraktet. I dessa situationer har informationen i 

stället överförts genom att licensgivarens personal deltagit i implementeringen av 

teknologin hos licenstagaren. I dessa fall bidrar licensgivarens personal med generella 

erfarenheter, vilket möjliggör för licenstagaren att utveckla förbättringen och därmed 
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anses inte heller förbättringen som särskiljbar. En sådan värdering får göras utifrån en 

konkret tolkning av situationen och kontraktet.
101

 

En angränsande fråga är hur information som licensgivaren har men som vederbörande 

har utelämnat ur licensavtalet ska behandlas. En licensgivare kan i vissa fall ha motiv att 

utelämna information om den licensierade tekniken för att skaffa sig 

konkurrensfördelar. Licensgivaren kan vilja skydda sig mot licenstagares försök att 

uppfinna runt patentomfånget, eller mot licenstagares försök att uppfinna en liknande 

teknik efter att patentet gått ut. Enligt Ørstavik borde man i dessa fall göra en tolkning 

av licensavtalet för att fastställa om informationen ska anses ingå i den licensierade 

tekniken, vilket skulle göra förbättringen icke-särskiljbar. Förbättringen borde anses 

som särskiljbar om informationen inte har nämnts i licensavtalet och inte heller 

uppenbart följer av patentkravens lydelse.
102

 

 

8 But for-argumentet 

8.1 Allmänt 

Ett särskilt frekvent förekommande argument i konsultationerna och i doktrin mot 

förändringen är att den kommer att leda till att licensgivare drar sig för att bevilja 

licenser över huvud taget. Enligt de svaranden skulle förändringen leda till minskad 

innovation, särskilt då licenstagaren egentligen har en bättre infrastruktur för att 

kommersialisera och vidareutveckla tekniken. Argumentet kallas, särskilt av Regibeau 

och Rockett, för "but for"-försvaret. Kärnan i argumentet är att licensgivaren vill ha 

kontroll över eventuella förbättringar då denne fruktar licenstagaren som en potentiell 

konkurrent om licensavtalet ingås utan en exklusiv grant back-klausul. Licensgivaren är 

helt enkelt oroad över att licenstagaren kommer att utveckla en bättre teknologi än 

licensgivaren och konkurrera ut denne. I doktrin omnämns grant back-klausulernas 

funktion i detta hänseende som att det löser "hold-up"-problemet. Ett vanligt argument 

för regleringen i den äldre förordningen var att uppdelningen i särskiljbara respektive 

icke-särskiljbara förbättringar var lämplig utifrån en intresseavvägning mellan 
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licenstagarens incitament till innovation och licensgivarens vilja att ingå ett initialt 

licensavtal.
103

  

Det är särskilt intressant att se om argumentet kan rättfärdiga den förmånliga 

behandlingen av särskiljbara förbättringar som förekom i den äldre TTBER. Om 

försvaret kan rättfärdiga särbehandlingen, skulle man även kunna argumentera för att 

förändringen är oförenlig med förordningens krav på att effektivt skydda konkurrensen. 

En förändring som riskerar att leda till minskad licensiering och därmed förlorad 

konkurrens och innovation är svår att argumentera för utifrån kraven i förordningen. 

 

8.2 Utvärdering av but for-argumentet 

8.2.1 Allmänt 

But for-argumentet är, som visats ovan, en vanligt förekommande invändning gentemot 

att avlägsna skillnaden mellan icke-särskiljbara och särskiljbara förbättringar i artikel 5 i 

TTBER. Mot bakgrund av detta blir det särskilt intressant att undersöka hur 

Kommissionen motiverar förändringen i förhållande till but for-argumentet.  

Förändringen motiveras varken i riktlinjerna eller i förordningen. Det finns dock en 

rapport och en artikel som undersöker om but for-försvaret kan motivera åtskillnaden i 

behandling som tidigare förekom för särskiljbara respektive icke-särskiljbara 

förbättringar i gruppundantaget.
104

  

Rapportens författare, Regibeau och Rockett, anför att det vid en första anblick möjligen 

finns skäl för att ha en tolerant konkurrensrättslig syn på grant back-klausuler. Utan 

detta skulle möjligen licensgivaren avhålla sig från att licensiera sin teknologi till 

licenstagaren över huvud taget, i fruktan för att bli utkonkurrerad av licenstagaren, 

vilket skulle skada spridningen och utvecklingen av teknologin. Det anförs dock att but 

for-argumentet dras med det problemet att det inte finns någon metod för att utvärdera 

styrkan i argumentet. En licensgivare kan alltid påstå att en grant back-klausul är en 

nödvändig förutsättning för att vederbörande ska vara villig att ingå ett licensavtal.
105
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Bastidas Venegas anför att argumentet i sig knappast är övertygande. För att försvaret 

ska vara övertygande måste det visas att den skada som licensgivaren drabbas av, i och 

med att licenstagaren utvecklar en förbättring, också skadar den ekonomiska välfärden. 

Det är först när licensgivarens skada drabbar den ekonomiska välfärden som 

förbättringen inte kan anses konkurrensrättsligt önskvärd. Det gäller särskilt om 

licenstagaren har investerat i den licensierade teknologin. Bastidas Venegas noterar 

även problemet i att tillåta licensgivaren att använda but for-argumentet som ett 

svepskäl för att ställa upp begränsningar i licensavtal. Sådana argument accepteras inte s 

gällande några andra begränsningar av konkurrensen.
106

 

Även om jag är benägen att hålla med Bastidas Venegas finns det skäl att 

problematisera dennes syn på but for-argumentets roll i förhållande till grant back-

klausuler. Självfallet kan det aldrig accepteras att en licensgivare utan grund hävdar att 

denne inte skulle licensierat utan en exklusiv grant back-klausul. Men frågan som borde 

utredas är väl snarare om denne har någon grund för att skydda sig mot licenstagares 

förbättringar. För om det finns skäl för licensgivaren att tro att denne kan bli 

utkonkurrerad av en licenstagare förefaller det även rationellt att denne vill skydda sig. 

Därmed uppstår en risk för att licensgivaren skulle kunna avhålla sig från att licensiera 

över huvud taget.  

Utgångspunkten i förordningen förefaller vara att licensiering som regel leder till 

ekonomisk effektivitet, ökad innovation och bättre resursallokering, dvs. effektiv 

konkurrens.
107

 Om det nu är så att licensgivare undviker att licensiera utan exklusiva 

grant back-klausuler, ligger det nära till hands att hävda att detta skulle utgöra ett 

problem i förhållande till förordningens strävan efter effektiv konkurrens. Ørstavik 

anför att en grant back-klausul måste värderas i sin rättsliga och ekonomiska kontext. 

Hon uttrycker att licenstagarens minskade incitament bör ses i förhållande till 

licensgivarens ökade incitament att licensiera till följd av klausulen, samt dennes 

faktiska behov av att skydda sig mot licenstagaren.
108

 För att ett sådant argument ska 

ges någon tyngd krävs det dock att det faktiskt finns skäl för licensgivaren att frukta 

licenstagaren som konkurrent utan en exklusiv klausul som rör icke-särskiljbara 

förbättringar. Annars finns det, precis som tidigare anförts, en risk för att licensgivare 
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använder but for-argumentet som ett svepskäl för att införliva exklusiva klausuler när 

det egentligen inte är motiverat. Därför är det nödvändigt att redogöra för Regibeaus 

och Rocketts ekonomiska analys av but for-försvaret.
109

 

För att utvärdera argumentet utgår analysen ifrån hur ett licensavtal, som ökar 

licenstagarens möjligheter till innovation, påverkar licensgivarens inkomster. Det är 

endast om licensavtalet minskar licensgivarens inkomster som but for-argumentet kan 

göra sig gällande, annars har inte licensgivaren något att frukta i och med 

licensieringen. En sådan analys måste göras både ex post och ex ante. Ex post-analysen 

utspelar sig i en situation där licensavtalet tas för givet. Ex ante-analysen utspelar sig i 

en situation där man även beaktar hur licenstagarens framtida innovation kan påverka 

inte bara avtalsvillkoren, utan även om avtalet hade ingåtts över huvud taget.
110

 

 

8.2.2 Territoriella begränsningar 

Amashi, Regibeau och Rockett utgår i sin analys utifrån antagandet att licensavtalen, 

där det är tillåtet, innehåller territoriella begränsningar, dvs. att parterna inte får sälja på 

varandras marknader. De anför att territoriella begränsningar är tillåtet för icke-

konkurrenter. De anför även att det är tillåtet för konkurrenter och potentiella 

konkurrenter, men att det i så fall är begränsat i tid. Argumentationen bygger på det 

faktum att territoriella begränsningar är vanligt förekommande i licensavtal.
111

 De 

hänvisar inte till någon regel, men territoriella begränsningar i licensavtal regleras i 

artikel 4 i TTBER. Reglerna har till viss del ändrats sedan deras rapport, vilket gör det 

nödvändigt att se om antagandet fortfarande håller.
112

  

I artikel 4.1 c) stadgas att om parterna i avtalet är konkurrerande företag, omfattas inte 

avtalet av artikel 2, om det syftar till att dela upp marknader eller kundunderlag. Detta 

gäller enligt punkt i) dock inte en skyldighet för licensgivaren och/eller licenstagaren, 

ålagd genom ett ensidigt avtal, att inte producera med de licensierade 

teknikrättigheterna inom det exklusiva område som förbehållits den andra parten 

och/eller att inte sälja aktivt och/eller passivt till det exklusiva område eller till den 

exklusiva kundgrupp som förbehållits den andra parten. I punkt ii) stadgas att även en 
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territoriell begränsning, i ett ensidigt avtal, av licenstagarens aktiva försäljning till det 

exklusiva område som licensgivaren har tilldelat en annan licenstagare, inte är en 

särskild allvarlig begränsning, under förutsättning att den andra licenstagaren inte var en 

konkurrent till licensgivaren när dess egen licens beviljades. 

I artikel 4.2 b) stadgas att om parterna inte är konkurrenter ska artikel 2 inte gälla avtal 

som syftar till att begränsa det område inom vilket licenstagaren passivt får sälja 

avtalsprodukterna, med undantag för, enligt punkt i), en begränsning av den passiva 

försäljningen som går till ett exklusivt område som förbehållits licensgivaren.  

I den äldre förordningen, nr 772/2004, stadgades i artikel 4.2 b) ii) att klausuler 

undantas, om de begränsar den passiva försäljningen som går till ett exklusivt område 

som licensgivaren tilldelat en annan licenstagare, under de två första åren som den andra 

licenstagaren säljer avtalsprodukterna inom det området. Denna regel finns inte med i 

den nya förordningen, vilket skulle kunna påverka deras analys. Det framgår dock av 

riktlinjerna att begränsningar av licenstagares passiva försäljning till ett exklusivt 

område som tilldelats en annan licenstagare kan, trots att den utgör en särskilt allvarlig 

begränsning, falla utanför artikel 101.1 FEUF. Den territoriella begränsningen måste då 

av välgrundade skäl vara nödvändig för att den skyddade licenstagaren ska kunna 

etablera sig på en ny marknad. Som exempel nämns att licenstagaren kan vara tvungen 

att göra omfattande investeringar i säljverksamhet och produktionstillgångar för att 

etablera sig på en ny marknad. En licenstagare som önskar etablera sig på en ny 

marknad skulle som regel inte ingå något licensavtal utan skydd mot andra licenstagares 

försäljning till sitt område under en viss period. Av riktlinjerna framgår att en skälig 

period anses vara två år efter det att licenstagaren fört ut sina produkter på marknaden. 

Det kan i vissa fall även vara befogat med en längre tidsperiod, om det är nödvändigt 

för att licenstagaren ska kunna ta igen sina etableringskostnader.
113

 I sak är alltså 

rättsläget fortfarande detsamma. 

Antagandet verkar således fortfarande vara giltigt, både i förhållande till licensgivaren 

själv och andra licenstagare, då samma territoriella begränsningar fortfarande är 

undantagna enligt artikel 4 i nya TTBER. Regibeau och Rocketts analys förefaller 

således fortfarande vara aktuell. 
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8.3 Ex post analys 

8.3.1 Ensam licenstagare samt icke-konkurrenter 

Utgångspunkten är ett scenario där det finns en licenstagare och parterna inte är 

konkurrenter. De utgår ifrån att licensavtalet innehåller territoriella begränsningar, 

vilket är tillåtet enligt artikel 4 i förordningen. Licenstagaren utvecklar en icke-

särskiljbar förbättring som vederbörande kan använda med den ursprungliga licensen på 

sin egen marknad. Förbättringen gör förmodligen licenstagarens produktion effektivare. 

Till följd av därav ökar försäljningen och därmed även royaltyn till licensgivaren, som 

inte lider någon skada på sin egen marknad, även utan en grant back-klausul. Detta 

förutsätter dock att det mellan parterna föreligger en rörlig royalty, vilket dock verkar 

vara den klart dominerande formen av ersättning. Rör det sig om en fast avgift gör inte 

licensgivaren någon förtjänst. Men i och med att rörlig royalty förefaller vara den klart 

dominerande ersättningsformen är antagandet korrekt.
114

 En sådan ökad royalty höjer 

licensgivarens vilja att ingå licensavtalet, även utan en grant back-klausul.
115

 

I nästa scenario utvecklar licenstagaren en särskiljbar förbättring. En särskiljbar 

förbättring kan innefatta två saker: antingen en tilläggsprodukt eller ett substitut till 

licensgivarens teknologi. En tilläggsprodukt kan inte skada licensgivaren, i stället ökar 

den värdet på teknologin. En tilläggsprodukt ökar till och med licenstagarens 

betalningsvilja för den ursprungliga licensen, då vederbörande vet att den kan 

kommersialisera tilläggsprodukter oförhindrad av eventuella grant back-klausuler.
116

  

I det andra fallet är förbättringen ett substitut till licensgivarens teknologi. Då finns det 

större skäl för licensgivaren att oroa sig, vilket borde avskräcka från licensiering. 

Licenstagaren skulle, om det inte fanns någon grant back-klausul, kunna sluta betala för 

den ursprungliga teknologin. Licenstagaren skulle även kunna konkurrera ut 

licensgivaren på dennes marknad, då en sådan försäljning hamnar utanför licensavtalet 

och dess territoriella begränsningar. Sådana menliga konsekvenser skulle förmodligen 

avskräcka licensgivaren från att ingå ett licensavtal. I detta fall är således but for-

argumentet giltigt. Vad som bör noteras är att denna slutsats går tvärt emot hur skyddet i 

den äldre artikel 5 var utformat. Där tolererades det endast att licensgivaren införde 
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exklusiva grant back-klausuler rörande icke-särskiljbara förbättringar för att skydda sig 

mot licenstagaren, och inte mot de betydligt mer skadliga särskiljbara förbättringarna.
117

 

Därmed var inte heller den äldre regeln och dess gränsdragning motiverad utifrån but 

for-argumentet. 

 

8.3.2 Ensam licenstagare samt konkurrenter 

För särskiljbara förbättringar blir analysen densamma som ovan. När det gäller icke-

särskiljbara förbättringar är den enda skillnaden att konkurrensrätten är något mindre 

tolerant gentemot de territoriella begränsningarna i avtalet. Till följd av detta kan 

licenstagaren efter en viss tid konkurrera med licensgivaren på dennes marknad. Den 

väntade effekten blir, om licensgivaren får royalties på licenstagarens försäljning, att 

licensgivarens intäkter ökar. Samtidigt kan dock licensgivaren förlora egna intäkter 

genom den nya konkurrensen från licenstagaren. Om inte den ökade royalty-

ersättningen uppväger för licensgivarens förlorade egna vinstmarginaler kommer 

licensavtalet, utan en grant back-klausul, att vara skadlig för licensgivaren. Detta 

minskar incitamentet att licensiera, och legitimerar till viss del but for-argumentet. 

Regibeau och Rockett anför dock att en sådan situation är enkel att motverka genom att 

en royalty-klausul som baseras på licenstagarens totala försäljning införs i licensavtalet. 

En sådan klausul skulle motverka eventuella förluster hos licensgivaren.
118

 

 

8.3.3 Flera licenstagare samt icke-konkurrenter 

En mer avancerad situation är den där licensgivaren har flera licenstagare som har egna 

exklusiva territorier enligt licenskontrakten. Utifrån de nya riktlinjerna förefaller 

fortfarande en sådan lösning i de flesta fall som giltig, även för passiv försäljning.
119

 

Licenstagarna och licensgivaren är inte potentiella konkurrenter innan licensieringen 

och de har ingått ett licensavtal utan en grant back-klausul, men med en 

försäljningsbaserad royalty till licensgivaren. Antagandet förefaller logiskt då 

försäljningsbaserad royalty verkar vara dominerande vid licensavtal.
120

 Licenstagaren 
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utvecklar därefter en icke-särskiljbar förbättring. Förbättringen kan användas inte bara 

av licenstagaren själv, utan även av de andra licenstagarna på grund av deras 

ursprungliga licenskontrakt.
121

 

Det är rationellt att anta att licensgivaren väljer de mest effektiva licenstagarna på varje 

marknad. Varje licenstagare har förmodligen någon sorts fördel gentemot sina 

konkurrenter på respektive marknad. Följaktligen kommer inte licenstagaren som 

utvecklat förbättringen att kunna konkurrera ut de andra licenstagarna på deras 

marknader. I stället kommer licenstagaren välja att licensiera ut förbättringen till dessa 

och tillskansa sig en del av värdet som följer av förbättringen. Därmed får även den 

ursprungliga licensgivaren ökade royalty-intäkter från samtliga de områden där 

förbättringen används. Med tanke på att samtliga licenstagare tjänar på en licenstagares 

förbättring borde dessa vara mer villiga att ingå det ursprungliga licenskontraktet. 

Licensgivaren kan därför också kräva en högre initial royalty av licenstagarna.
122

  

I den andra situationen kan licenstagaren som utvecklat förbättringen konkurrera med 

de andra licenstagarna på deras respektive marknader. Det är även rättsligt möjligt efter 

två år enligt riktlinjerna till den nuvarande TTBER.
123

 Enligt Regibeau och Rockett 

kommer licenstagarens konkurrensfördel dock inte att leda till att vederbörande 

konkurrerar ut de andra licenstagarna. I stället anför de att samtliga licenstagares vinster 

kommer att gå ner efter de två åren, oavsett om licenstagaren väljer att lansera sin 

förbättring på de andra marknaderna. Efter två år kommer vinsterna hur som helst att 

minska, då samtliga licenstagare kommer att kunna sälja på varandras territorier. Varje 

licenstagares vinst kommer därmed att vara beroende uteslutande av dennes 

kostnadsfördel gentemot de andra licenstagarna. Slutsatsen blir att en licenstagares 

förbättring inte kan drabba de andra licenstagarna i nämnvärt större utsträckning än vad 

som hade skett utan en förbättring.
124

 

Rockett och Regibeau skriver inte vad som skulle hända om de andra licenstagarna 

skulle skadas till följd av förbättringen. Det borde dock kunna antas att licenstagarna 

skulle vara mindre intresserade av att licensiera teknologin, eller i alla fall vara beredda 

att erlägga mindre royalty, utifall de riskerar att bli utkonkurrerade av en annan 
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licenstagare. En sådan situation skulle kunna legitimera but for-försvaret, i och med att 

det skulle skada den ursprungliga licensgivaren som i sin tur skulle vara mindre 

benägen att licensiera ut. Deras analys visar dock att en icke-särskiljbar förbättring inte 

märkbart kan skada de andra licenstagarna, och därmed kan inte heller but for-försvaret 

legitimeras utifrån scenariot.  

I deras scenario kommer den ursprungliga licensgivarens intäkter att öka. De ökade 

intäkterna kan förklaras av att den förbättrade produkten är överlägsen den ursprungliga, 

och produkten kan därmed betinga ett högre pris. Högre pris leder i sin tur till högre 

royalty-intäkter för licensgivaren. Scenariot förutsätter dock att licenstagaren erlägger 

royalty för hela dennes försäljning, oavsett marknad. Enligt Regibeau och Rockett är det 

dock standard med en sådan lösning vid licensiering.
125

  

Om licenstagaren däremot utvecklar en särskiljbar förbättring kan vederbörande 

licensiera helt fritt, dvs. även till aktörer som inte licensierar den ursprungliga 

teknologin. Licenstagaren som utvecklat förbättringen kommer i denna situation att 

välja att licensiera ut förbättringen till den mest effektiva licenstagaren på respektive 

marknad, vilket kan vara en ny licenstagare eller en av de som redan etablerats med stöd 

av licensgivaren. Är den mest effektive licenstagaren en redan etablerad sådan, kommer 

denne att behålla vissa vinster. Vinsterna kan vara högre eller lägre än innan 

förbättringen lanserades. Om förbättringen licensieras ut till en ny licenstagare kommer 

den redan etablerade licenstagarens vinster att minska. Den ursprungliga licensgivaren 

klarar sig dock bättre om en ny licenstagare väljs, då licensgivaren i denna situation 

fortsätter få en viss, om än mindre än tidigare, royalty från licenstagaren som blir 

konkurrensutsatt. Licensgivaren får dock, oavsett vem som väljs, mindre royalty-

intäkter från licenstagaren och förlorar därmed på att en av dess licenstagare utvecklar 

en särskiljbar förbättring.
126
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8.3.4 Flera licenstagare samt konkurrenter 

Enligt Regibeau och Rockett får licenstagaren, om licensgivaren och licenstagaren är 

potentiella eller faktiskt konkurrenter när licensavtalet ingås, efter en viss tid sälja till 

licensgivarens marknad.
127

 Men både i den äldre förordningens artikel 4.1 c) iv) och i 

den senare förordningens artikel 4.1 c) i) stadgas att det är tillåtet med en klausul som 

innebär en skyldighet för licensgivaren och/eller licenstagaren, ålagd genom ett ensidigt 

avtal, att inte sälja aktivt och/eller passivt till de exklusiva område som förbehållits den 

andra parten. Licensgivaren är därmed skyddad gentemot licenstagarens försäljning och 

behöver inte frukta att licenstagaren utvecklar en förbättring som kan konkurrera ut 

denne. But for-försvaret kan således inte rättfärdiga användandet av en exklusiv grant 

back-klausul i denna situation.  

De andra licenstagarna är likväl till viss del skyddade mot förbättringen. Det stadgas i 

den äldre förordningens artikel 4.1 c) v) och i den nyare förordningens artikel 4.1 c) ii) 

att det är tillåtet med en begränsning i ett ensidigt avtal av licenstagarens aktiva 

försäljning till det exklusiva område eller till den exklusiva kundgrupp som 

licensgivaren tilldelat en annan licenstagare, förutsatt att sistnämnda licenstagare inte 

var ett konkurrerande företag till licensgivaren när dess egen licens beviljades. Som 

huvudregel förefaller även de andra licenstagarna skyddade gentemot en annan 

licenstagares aktiva försäljning.  

En licenstagare får dock fortfarande bedriva passiv försäljning till de andra 

licenstagarnas marknader, och detta till och med innan två år har passerat från 

licensieringstillfället. Därmed borde licenstagarnas vinster minska, med tanke på att de 

inte är skyddade mot varandras passiva försäljning, oavsett om någon utvecklar en icke-

särskiljbar förbättring eller inte. Därför kan inte heller en icke-särskiljbar förbättring 

skada de andra licenstagarna, precis som i analysen för icke-konkurrenter. En särskiljbar 

förbättring kan däremot licensieras ut till valfri licenstagare, dvs. även sådana som inte 

använder ursprungsteknologin. Enligt Regibeau och Rockett kan en särskiljbar 

förbättring, enligt samma analys som för icke-konkurrenter, fortfarande skada 

licensgivaren och göra vederbörande mindre villig att bevilja licenser. Därmed kan but 

for-försvaret rättfärdiga användandet av en exklusiv klausul om licenstagaren riskerar 
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att utveckla särskiljbara förbättringar, men inte om denne riskerar att utveckla icke-

särskiljbara förbättringar.
128

  

 

8.4 Ex ante-analys 

Regibeau och Rocketts ex post-analys tog villkoren i licensavtalet för givet. Men de 

noterar att möjligheten att införliva en grant back-klausul skulle kunna påverka även de 

andra villkoren i kontraktet. Därför gör de även en ex ante-analys, dvs. en analys där de 

andra licensvillkoren kan påverkas eller licensavtalet inte hade ingåtts över huvud taget.  

I deras analys prövar de bland annat om licensgivaren klarar sig bättre ex ante om det 

finns en exklusiv klausul i licensavtalet. Tidigare har det visats att andra licenstagare 

kan skadas av en licenstagares utveckling av en icke-särskiljbar förbättring. En sådan 

situation skulle kunna få licenstagarna mindre villiga att erlägga en hög royalty för 

licensen. Därmed skulle licensgivaren kunna drabbas, vilket skulle göra denne mindre 

benägen att bevilja licenser över huvud taget. Det är precis sådana effekter som skulle 

kunna rättfärdiga but for-försvaret.
129

 

Deras ex ante-analys visar att grant back-klausuler för icke-särskiljbara förbättringar 

inte leder till mer licensiering. Däremot leder grant back-klausuler för särskiljbara 

förbättringar till mer licensiering. De anför utifrån sin analys att resultaten, i enlighet 

med deras ex post-analys, visar att en policy som är mer tolerant mot exklusiva 

klausuler gällande icke-särskiljbara förbättringar inte kan rättfärdigas utifrån but for-

försvaret.
130

 

 

8.5 Sammanfattning 

Bastidas Venegas ifrågasätter om but for-försvaret kan legitimera användandet av 

exklusiva grant back-klausuler, även om det skulle visa sig att licensgivaren har skäl att 

frukta konkurrens från licenstagaren efter licensiering. Han menar att man utöver 

skadan på licensgivaren måste beakta huruvida en sådan förbättring drabbar den 

generella ekonomiska välfärden. Förordningen utgår dock ifrån att licensiering är något 
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eftersträvansvärt som skapar ökad ekonomisk välfärd, vilket som regel borde göra det 

skyddsvärt. Med hänsyn till den utgångspunkten bör en minskad vilja från 

licensgivarens sida att licensiera anses som ett problem som ska motverkas. Därför 

borde också but for-försvaret kunna anses legitimt utifrån förordningen, dock endast 

under förutsättning att licensgivaren faktiskt har ett behov av att skydda sig genom en 

exklusiv grant back-klausul.  

Regibeau och Rockett visar genom både sin ex post- och sin ex ante-analys att 

licensgivare har ett faktiskt intresse av att skydda sig mot sina licenstagares 

förbättringar, men endast i den mån förbättringarna är särskiljbara. Är förbättringen 

icke-särskiljbar, kan licensgivaren inte skadas av licenstagarens förbättring, utan i stället 

kommer dennes intäkter att öka. Precis som de yttrar, kan man utifrån denna slutsats 

ifrågasätta huruvida den tidigare särbehandlingen av icke-särskiljbara förbättringar i 

TTBER kan motiveras utifrån but for-försvaret.  

Ørstavik har tidigare anfört att den risk som licensavtalet öppnar för inte kan knytas till 

en patenträttslig avgränsning, utan utgör en kommersiell risk, oavsett om förbättringen 

är särskiljbar eller inte.
131

 Analysens resultat verkar bekräfta en sådan teori. But for-

försvaret förefaller därmed i ljuset av den ekonomiska analysen som inkonsekvent och 

felaktigt. Om licensgivaren inte kan skadas av icke-särskiljbara förbättringar, varför 

skulle denne behöva skydd gentemot dem i enlighet med den särbehandling av icke-

särskiljbara förbättringar som förekom i den äldre förordningen? I den äldre TTBER var 

licensgivaren skyddad gentemot licenstagarens icke-särskiljbara förbättringar genom att 

denne hade möjligheten att införa en exklusiv grant back-klausul. Men vad tjänar en 

sådan klausul för syfte om licensgivaren som regel inte kan skadas av licenstagarens 

icke-särskiljbara förbättringar? Svaret blir att det inte finns någon nytta med en sådan 

klausul, och därmed håller inte heller but for-försvaret. Försvaret förefaller till följd 

därav inte kunna rättfärdiga en mer tillåtande attityd gentemot exklusiva klausuler som 

reglerar icke-särskiljbara förbättringar. Därmed borde inte förändringen kunna kritiseras 

utifrån argumentationen att licensgivaren behöver ett skydd gentemot licenstagarens 

icke-särskiljbara förbättringar.  
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9 Reglernas förutsebarhet 

9.1 Allmänt 

Ett argument som framförts för den tidigare regleringen var att den gynnade 

förutsebarheten.
132

 Risken för minskad förutsebarhet har även framförts som ett 

argument mot förändringen och den nya förordningen.
133

 Att främja den rättsliga 

förutsebarheten för företagen är ett av de krav som förordningen ska uppfylla. Utifrån 

ett sådant perspektiv skulle möjligen förändringen kunna kritiseras.  

Även om oron för den minskade förutsebarheten inte är helt obefogad bör det dock 

ifrågasättas om den tidigare gränsdragningen var så pass förutsägbar som det påståtts. 

Vissa har anfört att begreppet särskiljbara förbättringar kan vara svårtillämpat.
134

 Att 

avgöra om en förbättring är särskiljbar eller inte kan i vissa fall vara enkelt att avgöra, 

men knappast i samtliga. Det kan i många fall vara svårt att avgöra om en produkt eller 

teknik gör intrång i någons rättighet eller inte.
135

  

 

9.2 Patentomfång och överförd know-how 

Det har tidigare i uppsatsen slagits fast att det innan förändringen var nödvändigt att 

göra en bedömning av vad det rörde sig om för sorts förbättring. En sådan bedömning 

utgick ifrån en konkret bedömning av förbättringen i förhållande till den licensierade 

teknologin. I en sådan bedömning var ursprungspatentets omfång endast en 

utgångspunkt. Utöver patentets omfång var man även tvungen se till eventuell know-

how som medföljt vid licensieringen för att avgöra om det rörde sig om en icke-

särskiljbar förbättring.
136

 Sådan know-how kan framgå av licenskontraktet eller vara en 

oreglerad biprodukt som överförts vid implementeringen av teknologin hos 

licenstagaren.
137

 Enligt Ørstavik är det vanligt förekommande att know-how överförs 

till licenstagaren genom att licensgivarens anställda medverkar vid implementeringen av 

teknologin.  Därmed var man tidigare utöver patentomfånget ofta tvungen att ta hänsyn 

till eventuell know-how som överförts. En licensgivare kan även ha utelämnat 
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information om teknologin i licensavtalet eller i dess patentansökan för att undvika 

konkurrens. Även i en sådan situation kan det vara svårt att avgöra vad det rör sig om 

för sorts förbättring.
138

  

 

9.3 Då och nu - förutsägbarhet 

Parterna var redan innan förändringen i många fall tvungna att göra en bedömning av 

vad det rörde sig om för sorts förbättring. En sådan bedömning var nödvändig för att få 

reda på om förbättringen hamnade under artikel 5 i TTBER eller inte. I många fall 

överförs även eventuell know-how vid implementeringen utan att ha reglerats i 

licensavtalet. I de fallen var en bedömning särskilt svår. Därmed förefaller den tidigare 

gränsdragningen i viss mån inte som förutsebar utan i stället som svårtillämpad. Utifrån 

förordningens krav på rättslig förutsebarhet för företagen kan det diskuteras om 

förändringen verkligen är en försämring eller om den i själva verket har ökat 

förutsebarheten. I de fallen som det snabbt och enkelt borde kunna fastställas att det rör 

sig om en icke-särskiljbar förbättring kan det tänkas att förutsebarheten har minskat 

något. När det däremot gäller den inte alltför ovanliga situationen att dold know-how 

måste tas med i bedömningen har möjligen förutsebarheten ökat något. Efter 

förändringen är det centrala inte längre vad det är för sorts förbättring, utan i stället ska 

man se till om en exklusiv klausul kan tänkas minska licenstagarens incitament. 

Utifrån riktlinjerna kan det till viss del anses oklart när en exklusiv grant back-klausul 

strider mot konkurrensrätten. Det centrala förefaller vara hur licenstagarens incitament 

påverkas. Förmodligen blir det något klarare allteftersom Kommissionen fattar beslut i 

ärenden om exklusiva klausuler. Licensgivaren kan dock utifrån riktlinjerna agera på två 

sätt för att göra bedömningen förutsebar för sig själv. För det första kan licensgivaren 

nöja sig med en icke-exklusiv grant back-klausul. En sådan klausul undantas fortfarande 

enligt TTBER. För det andra kan licensgivaren inkludera en ersättningsklausul med 

tillräcklig ersättningsnivå i licensavtalet för att klausulen inte ska anses oförenlig med 

artikel 101 FEUF.
139

 Att fastställa en tillräcklig ersättningsnivå kanske inledningsvis 

inte är det enklaste, men en sådan kommer förmodligen att kunna identifieras 

allteftersom det skapas vägledande praxis att förhålla sig till. Det är som regel svårt för 
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parterna att på förhand komma överens om hur mycket förbättringar ska vara värda, och 

därför blir de sannolikt tvungna att använda sig av flexibla ersättningsklausuler.
140

 

Risken är att det leder till något ökade transaktionskostnader. Mot detta måste det dock 

ställas att det som regel är bättre och enklare att avgöra en förbättrings värde efter att 

den är utvecklad.
141

 I det perspektivet är en flexibel klausul mer fördelaktig då 

ersättningen på ett mer precist sätt kommer att reflektera förbättringens värde. 

Genom förändringen har förutsebarheten i vissa fall minskat och i vissa fall ökat. Den 

minskade förutsebarheten för de fall där det tidigare klart rörde sig om en icke-

särskiljbar förbättring måste emellertid ställas i relation till de positiva aspekterna av 

förändringen. Den diskussionen kommer inte att föras här utan i de avslutande 

kommentarerna. 

 

10 Underinkluderande regler 

10.1 Problemet 

Enligt Bastidas Venegas och Ørstavik var en av den äldre regleringens största brister att 

den var underinkluderande. Innebörden av att reglerna var underinkluderande var att 

den äldre förordningen tillät grant back-klausuler för icke-särskiljbara förbättringar, 

oavsett om förbättringen kunde generera ett stort kommersiellt värde. Innan 

förändringen var det därmed möjligt att uppställa långtgående krav gällande icke-

särskiljbara förbättringar, utan hänsyn till om dessa var berättigade eller inte ur ett 

konkurrensrättsligt ekonomiskt perspektiv.
142

  

Problemets kärna ligger i att den patenträttsliga gränsdragningen görs utifrån en 

bedömning av innovationens innehåll i förhållande till tidigare innovationers innehåll. I 

patenträtten finns det inte heller något samband mellan patentskyddets funktion som 

incitament och ägarens ostörda utnyttjande av patentet. Förhållandet mellan tidigare och 

senare innovationer är enbart knutet till den första innovationens patentomfång, inget 

annat.
143

  

                                                 
140

 Regibeau och Rockett s. 49. 
141

 Ørstavik 2013 s. 157 f. 
142

 Bastidas Venegas 2013 s. 60 och Ørstavik 2011 s. 280 f. 
143

 Ørstavik 2011 s. 280. 



 

 

49 

 

Patenträtten tar inte hänsyn till förbättringens marknadsvärde eller dess potential för att 

öppna upp nya produktmarknader. I konkurrensrätten är det dock av stor betydelse om 

en innovation kan tänkas generera ett stort kommersiellt värde samt dess påverkan på 

marknaden. Man kan här tala om en innovations sociala värde. En förbättrings sociala 

värde har stor betydelse i konkurrensrätten, då det är en bra indikator på om 

förbättringen kan tänkas öka den ekonomiska välfärden på marknaden.
144

  

Det har vidare anförts att en icke-särskiljbar förbättring likväl som en särskiljbar kan 

innehålla ett stort kommersiellt värde, som ur ett konkurrensrättsligt perspektiv borde 

skyddas. Desto större värde den icke-särskiljbara förbättringen kan tänkas generera, 

desto större skadliga effekter på konkurrensen kan även en exklusiv grant back-klausul 

tänkas ha.
145

 Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv skulle således licenstagarens 

incitament i vissa situationer anses mer skyddsvärt än licensgivarens, med tanke på att 

licenstagarens utnyttjande av förbättringen tar till vara på dess sociala värde på ett mer 

optimerat sätt. Den äldre regeln accepterade förbehållslöst den patenträttsliga 

avgränsningen och förstärkte därmed den balans och vinstfördelning som följer av 

patenträtten.
146

 Konkurrensrätten bör i stället anta ett vidare perspektiv för att kunna 

korrigera ineffektiviteter som följer av patenträtten.
147

  

Till exempel kan den patenträttsliga rättighetsfördelningen i vissa fall tänkas leda till 

patentkapplopp, dvs. att parterna investerar mer än vad som är samhällsekonomiskt 

effektivt i syfte att vara först ut med ett värdefullt patent. Att förbehållslöst acceptera 

den patenträttsliga avgränsningen leder i en sådan situation till att förbättringsstadiet tar 

formen av ett patentkapplopp. Licensgivare kommer att försöka patentera samtliga sina 

förbättringar för att hålla licenstagarna på konkurrensmässigt avstånd. Licenstagare 

kommer i sin tur att hålla mindre förbättringar för sig själva, för att dessa eventuellt 

senare ska bli patenterbara. En grant back-klausul kan därmed i vissa fall ta ner 

investeringsnivån till en mer samhällsekonomiskt effektiv sådan. Således håller inte 

heller påståendet att den ekonomiska effektiviteten skadas till följd av att 

konkurrensrätten tillåts modifiera den patenträttsliga rättighetsfördelningen.
148
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Den äldre regeln riskerade att underlåta att skydda icke-särskiljbara förbättringar med 

stora sociala värden, även i de fall det vore konkurrensrättsligt korrekt att skydda dem. 

En sådan regel riskerade att leda till effekter som inte var önskvärda eller i enlighet med 

förordningens krav på att effektivt skydda konkurrensen. Att effektivt skydda 

konkurrensen borde rimligtvis innebära att förordningen ska skydda kommersiellt 

värdefulla innovationer, oavsett om dessa är särskiljbara eller inte.  

 

10.2 Konkurrensrättens förhållande till immaterialrätten 

En möjlig invändning gentemot kritiken mot den tidigare regeln är att konkurrensrätten 

inte ska modifiera den balans som redan etablerats i patenträtten. Det stämmer förvisso 

att konkurrensrätten inte ska modifiera immaterialrätter i sig, men däremot ska ett 

utnyttjande av en immaterialrätt kunna förbjudas eller modifieras inom ramen för 

konkurrensrätten.
149

 Grant back-klausuler förekommer i licensavtal, vilka regleras 

konkurrensrättsligt, och därmed kan inte konkurrensrätten heller inta en neutral 

inställning gentemot klausulerna. Den tidigare regeln i artikel 5 var inte neutral bara för 

att den presumerade att patenträttens gränsdragning var den socialt optimala. En sådan 

regel leder i stället till att konkurrensrätten avstår från sin uppgift att utvärdera 

licenskontraktets effekter på konkurrensen och den ekonomiska välfärden. Därigenom 

uppstår även en risk för att licensgivaren, genom sin exklusiva rätt till den icke-

särskiljbara förbättringen, överkompenseras på bekostnad av den effektiva 

konkurrensen.
150

  

Patenträtten har redan i sig etablerat en balans mellan incitamenten för första- och andra 

generationens uppfinnare genom dess avgränsning av patentomfånget. När det rör sig 

om en icke-särskiljbar förbättring som följer av en patentlicens har licensgivaren två 

val. Denne kan antingen välja att hindra licenstagaren från att släppa ut förbättringen på 

marknaden eller att låta sig kompenseras genom de ökade royaltyintäkterna som följer 

av att förbättringen lanseras. Genom att tillåta licensgivaren att använda patentet som en 

hävstång för att tillskansa sig icke-särskiljbara förbättringar uppstår en risk för att 

licensgivaren överkompenseras.
151
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Ett av förordningens krav är att den ska effektivt skydda konkurrensen. Möjligen kan 

man utifrån kravet motivera att konkurrensrätten bör kompensera licensgivaren utöver 

vad som redan följer av patenträtten. En sådan tolkning förefaller dock endast korrekt 

om risken för överkompensation är motiverad ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. 

Problemet med den äldre regeln var att det över huvud taget inte skedde någon 

konkurrensrättslig bedömning i de fall en exklusiv grant back-klausul gällde en icke-

särskiljbar förbättring. Därigenom blir det också omöjligt att veta om licensgivaren bör 

överkompenseras utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv. En sådan regel är svår att 

motivera utifrån kravet att förordningen ska effektivt skydda konkurrensen.  

 

10.3 Förbättringars värde 

Lidgard har anfört att när det gäller know-how är förmodligen de särskiljbara 

förbättringarna även de som är kommersiellt värdefulla. Denne uttalar att med tanke på 

att de icke-särskiljbara förbättringarna är en integrerad del av den licensierade tekniken 

saknar dessa kommersiellt värde för licenstagaren. Däremot kan licenstagare tänkas 

vilja ta del av licensgivarens eller andra licenstagares icke-särskiljbara förbättringar. I 

de fall förbättringarna består av know-how, skulle således den tidigare gränsdragningen 

i artikel 5 TTBER förefalla vara konkurrensrättsligt korrekt.
152

 Enligt Engling är det 

viktigt att skilja på olika sorters förbättringar, då stora förbättringar förmodligen är mer 

värdefulla än små. Enligt denne är en förbättring som är beroende av det licensierade 

patentet mindre värdefull än en banbrytande förbättring som kan användas oberoende av 

ursprungsteknologin.
153

 Vollebregt anför i sin tur att skälet till att särskiljbara 

förbättringar undantogs från den tidigare förordningen var att licenstagare som regel kan 

vidareutveckla den licensierade teknologin med hjälp av dessa.
154

  

Dessa uttalanden i doktrin talar för att särskiljbara förbättringar i vissa fall har störst 

kommersiellt värde och därmed även är de konkurrensrättsligt mest skyddsvärda. 

Utifrån en sådan argumentation förefaller den tidigare förordningens gränsdragning, att 

endast undanta särskiljbara förbättringar, vara i enlighet med förordningens krav på att 

effektivt skydda konkurrensen. Möjligen kan förändringen kritiseras på denna grund.  
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Problemet med Lidgards, Englings och Vollebregts argumentation är att ingen av dem 

hänvisar till någon forskning som kan påvisa att stora förbättringar är mer kommersiellt 

värdefulla än mindre förbättringar. Därmed bygger en sådan argumentation mer på 

spekulation än något annat, i alla fall tills det kan påvisas att särskiljbara förbättringar 

har större kommersiellt värde. Troligt är även att en sådan bedömning kan skilja sig från 

fall till fall, beroende av vilken bransch det rör sig om och dess marknadsstrukturer. Det 

är först när man gör en allsidig konkurrensrättslig bedömning som sådana faktorer tas i 

beaktande. En annan faktor som borde uppmärksammas är hur stor andel av de 

förbättringar som utvecklas som är särskiljbara respektive icke-särskiljbara. Även om de 

särskiljbara förbättringarna som regel är mer värdefulla, är det möjligt att de utgör både 

en minoritet av de utvecklade förbättringarna och av det totala kommersiella värde som 

bör skyddas.  

Utifrån riktlinjerna verkar det centrala argumentet mot exklusiva grant back-klausuler 

för särskiljbara förbättringar vara att de minskar incitamentet till innovation.
155

 I doktrin 

har det anförts att grant back-klausulers påverkan på licenstagares incitament kan 

variera beroende av vilken industri det rör sig om. I vissa industrier görs teknologiska 

framsteg främst genom brukande av teknologin, till skillnad från andra industrier där 

framsteg sker genom forskning. I de fall som det rör sig om en industri där framsteg 

främst sker genom ett utnyttjande av teknologi borde en exklusiv klausul inte reducera 

licenstagarens incitament lika mycket. I en sådan industri utvecklas förbättringen till 

stor del oberoende av licenstagarens incitament, till skillnad från andra industrier där 

dennes incitament är mer skyddsvärt. Rör det sig däremot om en industri där 

licenstagaren är tvungen att investera resurser i forskning för att få fram förbättringar, 

får det antas att incitamentet minskar till följd av en sådan klausul.
156

  

I den äldre regleringen drogs gränsen för skadliga grant back-klausuler utifrån vad det 

rörde sig om för sorts förbättring. En sådan gränsdragning tog inte hänsyn till vilken 

sorts industri eller bransch det rörde sig om, vilket förefaller märkligt utifrån orsaken till 

varför exklusiva klausuler kan tänkas skada konkurrensen. Efter förändringen måste 

dock samtliga exklusiva grant back-klausulers påverkan på incitamentet till innovation 

prövas, vilket gör det möjligt att beakta även bransch-specifika faktorer. På så sätt kan 

de företag som behöver skydd genom exklusiva klausuler skiljas ut från de som inte 
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behöver det. En sådan lösning förefaller mer förenlig med förordningens krav på att 

effektivt skydda konkurrensen.  

Som Ørstavik och Bastidas Venegas anför är det inte alls säkert att en icke-särskiljbar 

förbättring saknar kommersiellt värde för licenstagaren, även om förbättringen är 

beroende av licensgivarens teknologi. En kommersiell bedömning kräver att hänsyn tas 

till marknadsstrukturer och andra förutsättningar som kan tänkas spela roll för om en 

förbättring är värdefull eller inte.
157

 En träffande liknelse är att även om ett runt hjul är 

en stor innovation i förhållande till ett fyrkantigt hjul så är dess kommersiella 

genomslag och värde starkt beroende av att det finns vägar. Att argumentera för regler 

som inte tar hänsyn till faktorer som kan påverka en förbättrings kommersiella värde 

borde kräva mer än antaganden om att särskiljbara förbättringar är mer värdefulla. Det 

borde krävas bevis i form av forskning. Tills någon kan leverera sådana bevis blir det 

svårt att rättfärdiga den tidigare åtskillnaden med att särskiljbara förbättringar 

förmodligen är mer kommersiellt värdefulla.  

 

10.4 Sammanfattning 

Den tidigare regeln i artikel 5 i TTBER byggde på den patenträttsliga gränsdragningen. 

Den patenträttsliga gränsdragningen bygger i sin tur på en bedömning av förhållandet 

mellan tidigare och senare innovationer baserat på den första innovationens 

patentomfång. Den tidigare förordningen tog inte hänsyn till en förbättrings 

kommersiella värde och har kritiserats på denna grund. Enligt vissa riskerar en sådan 

lösning att leda till konkurrensrättsligt ofördelaktiga effekter. Det riskerar att uppstå 

situationer där exklusiva grant back-klausuler för skyddsvärda icke-särskiljbara 

förbättringar tillåts, samtidigt som särskiljbara förbättringar som inte är skyddsvärda får 

ta del av förordningens undantag. Därmed kan licensgivaren överkompenseras och 

marknaden gå miste om kommersiellt värdefulla förbättringar. Det är svårt att se hur 

sådana effekter inte skulle kunna stå i strid med förordningens krav på att effektivt 

skydda konkurrensen. Möjligen skulle den äldre regeln kunna rättfärdigas utifrån kravet, 

om det kan påvisas att de särskiljbara förbättringarna som regel även är de mest 

värdefulla. Någon forskning som stödjer en sådan argumentation har dock inte framförts 

och därför blir det svårt att rättfärdiga den tidigare regeln utifrån ett sådant påstående. 
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I den nya förordningen hamnar inte längre exklusiva grant back-klausuler som rör icke-

särskiljbara förbättringar under förordningens automatiska undantag. Förändringen har 

därmed i stort sett undanröjt problemet som presenterats ovan. En sådan klausul måste i 

stället genomgå en individuell prövning av dess effekter på konkurrensen i enlighet med 

artikel 101 FEUF för att undantas. Det finns inte heller längre någon presumtion i 

riktlinjerna att exklusiva grant back-klausuler som rör icke-särskiljbara förbättringar 

inte är skadliga för konkurrensen. Förändringen har därmed lett till större flexibilitet och 

precision när det gäller möjligheten att pröva en klausuls effekter på konkurrensen. 

Numera kan även branschmässiga faktorer beaktas för samtliga sorters förbättringar. 

Efter förändringen fokuserar bedömningen mer på klausulens effekter och på 

förbättringens kommersiella värde i stället för vad det är för sorts förbättring. Därmed 

bör även den nya regeln i större mån än tidigare anses tillgodose förordningens krav på 

att effektivt skydda konkurrensen.  

 

11 Inkonsekventa regler 

11.1 Allmänt 

I den tidigare förordningen gjordes en åtskillnad mellan exklusiva grant back-klausuler 

gällande icke-särskiljbara förbättringar respektive särskiljbara förbättringar. 

Åtskillnaden i behandling motiverades med att licensgivaren utifrån sin immaterialrätt 

ändå skulle kunna hindra licenstagaren från att utnyttja den icke-särskiljbara 

förbättringen. Därför ansågs en sådan klausul hamna utanför artikel 101.1 FEUF.
158

 

Bastidas Venegas ifrågasätter en sådan slutsats.
159

  

Av de äldre och nyare riktlinjerna framgår att Kommissionen bedömer begränsningens 

påverkan på konkurrensen både inom en teknik respektive mellan olika tekniker. 

Kommissionen använder sig därför inledningsvis av två frågor.
160

 Den första frågan 

gäller avtalets påverkan på konkurrensen mellan tekniker. Frågan som ställs är om 

licensavtalet begränsar en faktisk eller potentiell konkurrens som skulle ha förekommit 
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om avtalet inte hade existerat.
161

 Om det inte föreligger något licensavtal kan 

licenstagaren som regel inte utnyttja förbättringen. Undantaget vore om licensgivaren 

har samtyckt till nyttjandet. Ur det perspektivet förefaller det korrekt att hävda att 

licensavtalet inte begränsar konkurrensen.
162

 

Den andra frågan syftar till att avgöra om licensavtalet begränsar faktisk eller potentiell 

konkurrens som skulle ha förekommit om avtalsbegränsningarna inte hade funnits. Är 

svaret positivt kan avtalet anses som begränsande av konkurrensen enligt artikel 101.1 

FEUF. En prövning enligt den andra frågan utgår ifrån den hypotetiska situationen att 

licensavtalet hade ingåtts utan begränsningen ifråga. En sådan prövning gällande en 

exklusiv grant back-klausul innebär att man jämför situationen där licensavtalet ingåtts 

utan en klausul respektive med en klausul.
163

 Utifrån en sådan prövning kan 

licenstagaren redan utnyttja den icke-särskiljbara förbättringen genom licensavtalet i 

sig. Prövningen skulle sedermera vid en första anblick innebära en begränsning av 

konkurrensen som kräver vidare bedömning enligt i artikel 101.1 FEUF. Det framgår 

dock inte av de äldre riktlinjerna om en sådan prövning har gjorts eller hur den skulle 

utfalla.
164

 Man skulle dock kunna argumentera för att riktlinjerna pekar mot att en sådan 

prövning skulle resultera i att exklusiva grant back-klausuler gällande icke-särskiljbara 

förbättringar hamnar utanför artikel 101.1 FEUF. Kommissionen hävdar uttryckligen i 

riktlinjerna att exklusiva grant back-klausuler gällande icke-särskiljbara förbättringar 

inte är konkurrensbegränsande enligt artikel 101.1 FEUF.
165

  

 

11.2 Marknadstestet 

Kommissionen kan ha nått slutsatsen att exklusiva grant back-klausuler gällande  icke-

särskiljbara förbättringar inte strider mot artikel 101.1 FEUF via två alternativa 

argumentationslinjer.
166

 För det första kan man nå en sådan slutsats genom att 

marknadstestet exkluderar icke-särskiljbara förbättringar från förbudet i artikel 101.1 

FEUF. Marknadstestet innebär att man prövar om den aktuella begränsningen skadar 
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konkurrensen på den identifierade relevanta marknaden.
167

 En sådan argumentation 

förefaller dock oförenlig med synen på varför särskiljbara förbättringar ansågs som 

skyddsvärda i förordningen. Av de äldre riktlinjerna framgick att exklusiva grant back-

klausuler gällande särskiljbara förbättringar inte undantogs i TTBER av den orsaken att 

de ansågs skadliga för licenstagarens incitament till innovation.
168

 Det relevanta 

förefaller därmed vara klausulens påverkan på licenstagarens incitament till innovation.  

Bastidas Venegas menar att riktlinjerna tyder på att klausulens påverkan på 

licenstagarens incitament enbart mäts utifrån styrkan på grant back-klausulen. En sådan 

bedömning förefaller utifrån riktlinjerna utgå enbart ifrån om klausulen är exklusiv eller 

inte. Då åtskillnaden mellan särskiljbara och icke-särskiljbara förbättringar inte påverkar 

klausulens styrka har inte heller åtskillnaden någon påverkan på licenstagarens 

incitament.
169

 En sådan slutsats leder till att den åtskillnad som förekom i den äldre 

regeln förefaller som inkonsekvent utifrån Kommissionens ståndpunkt till varför de 

särskiljbara förbättringarna ansågs som skyddsvärda.  

Mot en sådan argumentation skulle man dock kunna anföra argumentet att 

licenstagarens incitament inte minskar till följd av klausulen, då vederbörande ändå inte 

kan utnyttja förbättringen utan licensgivarens samtycke. Invändningen mot det 

argumentet blir i sin tur att under marknadstestet så förutsätts det att det existerar ett 

licensavtal, och utifrån avtalet skulle licenstagaren kunna använda förbättringen utan att 

licensgivaren skulle kunna hindra det. Därigenom beaktas inte invändningen att 

licensgivaren ändå skulle kunna hindra licenstagaren från att utnyttja förbättringen.
170

 

Man kan därmed inte rättfärdiga den åtskillnad som förekom i den äldre regeln med stöd 

av marknadstestet.   

 

11.3 Objektivt nödvändiga begränsningar 

Den andra argumentationslinjen är att exklusiva grant back-klausuler för icke-

särskiljbara förbättringar tillåts för att de anses objektivt nödvändiga. Av riktlinjerna 

framgår det att även om en begränsning anses begränsande för konkurrensen kan den 

accepteras under förutsättning att den är objektivt nödvändig. En begränsning anses 
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objektiv nödvändig om den är en förutsättning för att ett sådant avtal ska ingås och 

avtalet inte hade ingåtts med mindre ingripande villkor. Bedömningen grundar sig på 

objektiva faktorer som avtalstypen och marknadens struktur, och inte på parternas 

subjektiva egenskaper.
171

  

Bastidas Venegas anför att det är mindre troligt att en exklusiv grant back-klausul för en 

icke-särskiljbar förbättring kan anses som objektivt nödvändig. Licensgivaren kan redan 

genom sin ensamrätt skaffa sig en hög nivå på royaltyn, införa en icke-exklusiv klausul 

eller förhindra licenstagaren från att använda förbättringen. Det är svårt att se hur det 

kan vara objektivt nödvändigt för licensgivaren att utöver dessa möjligheter även 

införliva en exklusiv grant back-klausul i licensavtalet. Det förefaller likaledes svårt att 

motivera hur en exklusiv förpliktelse att överföra en icke-särskiljbar förbättring kan 

anses objektivt nödvändig, när det redan finns ett mindre ingripande alternativ i form av 

en exklusiv licens.
172

 I den äldre regeln gjordes ingen åtskillnad mellan en exklusiv 

licens eller en exklusiv överlåtelse, vilket talar för att klausuler rörande icke-särskiljbara 

förbättringar inte undantogs genom läran om objektiv nödvändighet.  

I de både de äldre och nyare riktlinjerna insinueras det att grant back-klausulernas 

funktion är att de ökar licensgivarens incitament att ingå licensavtal.
173

 Av riktlinjerna 

framgår det dock inte varför licensgivarens incitament borde öka eller varför det är 

bättre för den allmänna välfärden. Bastidas Venegas anför att utan en sådan analys är 

det omöjligt att konstruera en argumentation som kan rättfärdiga exklusiva klausuler 

rörande icke-särskiljbara förbättringar utifrån läran om objektiv nödvändighet. Därmed 

förefaller den tidigare åtskillnaden som inkonsekvent i förhållande till den analysram 

som den unionsrättsliga konkurrensrätten vanligtvis använder sig av.
174

  

Men även om man antar att en sådan klausuls funktion är att lösa hold up- eller but for-

problemet, så är det svårt att argumentera för att den tidigare åtskillnaden var 

konsekvent. Regibeau och Rocketts analys visar att det licensgivaren egentligen 

behöver skydd mot är eventuella särskiljbara förbättringar.
175

 Om licensgivaren inte 

behöver skydd mot licenstagarens icke-särskiljbara förbättringar blir det omöjligt att 
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motivera den tidigare åtskillnaden med läran om objektivt nödvändiga begränsningar, i 

alla fall utifrån but for-argumentet. Möjligen kan licensgivaren ha ett behov av att 

skydda sig, men den ekonomiska analysen tyder på att denne inte behöver skydd mot 

icke-särskiljbara förbättringar. Därigenom förefaller den tidigare åtskillnaden som 

inkonsekvent i förhållande till den analysram som tillämpas för att avgöra om en 

begränsning bör förbjudas enligt riktlinjerna och artikel 101.1 FEUF. 

 

11.4 Licenstagarens incitament 

Uppdelningen av förbättringar i särskiljbara eller icke-särskiljbara påverkar även den 

incitamentet till innovation, då det bidrar till att avgöra vad som hade skett om inte 

klausulen hade funnits i avtalet. Viktigt att notera är att även en icke-särskiljbar 

förbättring kan vara patenterbar.
176

  

Regibeau och Rockett beskriver ett scenario där en licenstagare har utvecklat en icke-

särskiljbar förbättring och parterna inte i förväg specificerat någon ersättning för 

eventuella förbättringar. Om det inte hade funnits någon exklusiv grant back-klausul 

hade parterna ex post befunnit sig i en ömsesidig monopolsituation gällande sina 

patent.
177

 Chow beskriver detta som att licenstagarens patent på förbättringen kan hindra 

licensgivaren från att använda förbättringen i landet där licensieringen förekommer.
178

 

Följaktligen blir parterna tvungna att förhandla och nå en överenskommelse där de delar 

på överskottet från utnyttjandet av den nya förbättringen. Licenstagare skulle sedermera 

kunna skaffa sig mer ersättning utan en grant back-klausul, även i de fall förbättringen 

är icke-särskiljbar. Därmed minskar en exklusiv grant back-klausul gällande icke-

särskiljbara förbättringar licenstagarens incitament till innovation, under förutsättning 

att det saknas en adekvat ersättningsklausul. Därför kan man också ifrågasätta 

invändningen att grant back-klausuler inte är skadliga för innovationen vid icke-

särskiljbara förbättringar.
179

 Den tidigare regleringen och motiveringen förefaller i ljuset 

av en sådan analys som svårmotiverad utifrån förordningens krav på att effektivt skydda 

konkurrensen.  
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11.5 Sammanfattning 

I den tidigare regleringen gjordes en åtskillnad mellan olika sorters förbättringar. Av 

regleringen och dess riktlinjer framgick att exklusiva grant back-klausuler gällande 

icke-särskiljbara förbättringar inte kunde anses begränsa konkurrensen, då licensgivaren 

ändå skulle kunna förhindra licenstagaren från att utnyttja förbättringen. Vid en närmare 

granskning förefaller det dock som att en sådan slutsats kan ifrågasättas. I de äldre 

riktlinjerna betonades att exklusiva klausuler gällande särskiljbara förbättringar uteslöts 

från gruppundantaget för att de riskerade att minska licenstagarens incitament till 

innovation. Regibeau och Rockett visar genom en ekonomisk analys att likväl en 

exklusiv klausul för en icke-särskiljbar förbättring riskerar att minska licenstagarens 

incitament till innovation. Utifrån förordningens krav på att den ska effektivt skydda 

konkurrensen förefaller en sådan ordning knappast som ändamålsenligt, särskilt när 

syftet med regleringen är att öka incitamenten till innovation.  

Vid en närmare granskning visar det sig även att motiveringen och åtskillnaden inte var 

konsekvent i förhållande till den prövning som vanligtvis görs enligt artikel 101.1 

FEUF. Det förefaller därmed svårt att nå fram till att exklusiva klausuler gällande icke-

särskiljbara förbättringar inte begränsar konkurrensen, i alla fall om man ska hålla sig 

till den analysram som vanligtvis används och förespråkas i riktlinjerna.  

 

12 Tidsproblemet 

12.1 Allmänt 

Innan förändringen, i förordningen nr 772/2004, var enbart grant back-klausuler 

gällande icke-särskiljbara förbättringar undantagna i förordningens artikel 5. 

Gränsdragningen motiverades med att licenstagaren ändå inte skulle kunna använda en 

sådan förbättring utan licensgivarens samtycke, och att en sådan klausul därmed inte 

kan anses begränsa konkurrensen.
180

 

I doktrin har det framförts att argumentet endast kan vara giltigt under förutsättning att 

licensgivarens ursprungliga patent fortfarande är giltigt. Om löptiden för 

ursprungspatentet har gått ut eller förklarats ogiltigt skulle licenstagaren vara 
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oförhindrad att använda eller licensiera sin utvecklade icke-särskiljbara förbättring, 

oavsett om licensgivaren lämnat sitt samtycke. Vissa hävdar att det är vid slutpunkten 

för patentets löptid som icke-särskiljbara förbättringar får ett självständigt 

marknadsvärde.
181

 Det har i doktrin framförts att licensavtal oftast ingås för lång tid, 

vilket ökar risken för att grant back-klausuler tidsmässigt sträcker sig längre än själva 

ursprungspatenten. Hade reglerna tillåtit att en grant back-klausul för en exklusiv licens 

sträcker sig längre än ursprungspatentet, hade sedermera inte argumentet kunnat 

rättfärdiga särbehandlingen av icke-särskiljbara förbättringar. Anderman och Kallaugher 

anför även att det som regel är skadligt för konkurrensen om en exklusiv grant back-

klausul sträcker sig längre än ursprungspatentet som den härstammar ifrån. Enligt 

Ørstavik skadas konkurrensen genom att licensgivaren kan hindra licenstagaren som 

utvecklat den icke-särskiljbara förbättringen från att licensiera ut detta och utnyttja 

patentet som den borde kunna göra.
182

 

Att beakta är dock att det enligt artikel 2.2 i både förordning 772/2004 och förordning 

316/2014 stadgas att gruppundantaget endast ska gälla så länge som de licensierade 

teknikrättigheterna inte har förfallit, löpt ut eller förklarats ogiltiga eller, i fråga om 

know-how, så länge som denna know-how förblir hemlig.
183

 Sedermera får inte en 

exklusiv grant back-klausul som gäller en icke-särskiljbar förbättring det skydd som 

följer av förordningen om licensgivarens ursprungspatent löpt ut. Värt att notera är även 

att det utifrån artikel 2.2 blir en viss skillnad mellan klausuler som rör licensiering och 

de som rör en överlåtelse av en förbättring. Artikel 2.2 avlägsnar det automatiska 

undantaget för en klausul som gäller fortsatt licensiering av en icke-särskiljbar 

förbättring. Om förbättringen däremot redan har överlåtits till licensgivaren innan 

ursprungspatentet har gått ut blir situationen en annan. Licensgivaren har redan fått den 

icke-särskiljbara förbättringen överförd till sig och kan, om inte licenstagaren har patent 

på förbättringen, fortsätta utnyttja denna även efter att ursprungspatentet har gått ut. En 

sådan situation fångas inte upp av artikel 2.2 i TTBER. Utifrån det problemet håller inte 

resonemanget att licensgivaren ändå skulle kunnat hindra licenstagaren från att använda 

förbättringen.  
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I både de äldre och nyare riktlinjerna stadgas att gruppundantaget ska gälla varje 

licensierad teknikrättighet som omfattas av avtalet och upphör att gälla den dag då den 

sista teknikrättigheten löper ut eller blir ogiltig.
184

 Vissa har tolkat uttalandet som att så 

länge det finns ett giltigt patent eller know-how som är nödvändig för att utnyttja den 

licensierade teknologin så fortsätter gruppundantaget att gälla. Tillämpningen av 

gruppundantaget skulle därmed också kunna förlängas genom att förbättringar 

inkluderas i licensen.
185

 För icke-särskiljbara förbättringar, vilka undantogs i den äldre 

förordningen, skulle detta innebära att licensgivaren fick möjligheten att fortsätta 

använda förbättringarna även i de fall ursprungspatentet gått ut. I de fall håller inte 

längre motiveringen att licensgivaren ändå skulle kunna förhindra nyttjandet av 

förbättringen utifrån dennes ursprungspatent.
186

 Utifrån en sådan situation är det svårt 

att rättfärdiga den fördelaktiga behandlingen av icke-särskiljbara förbättringar som 

förekom i den äldre TTBER. 

Ett angränsande problem är när licenstagaren har utvecklat en icke-särskiljbar 

förbättring mot slutet av ursprungspatentets eller licensavtalets löptid. I dessa fall skulle 

den äldre förordningen tillåta en klausul som innebär att licenstagaren är tvungen att 

överlåta eller ge licensgivaren en exklusiv licens till förbättringen, även om parterna är 

medvetna om att den legala grunden för överlåtelsen snart kommer att löpa ut. Domeij 

förespråkar att förbättringen i sådana situationer ska anses som särskiljbar, vilket i den 

äldre förordningen skulle innebära att klausulen inte skulle kunna dra nytta av 

förordningens automatiska undantag.
187

 I och med förändringen blir en sådan 

tolkningsprocess överflödig då samtliga exklusiva grant back-klausuler numera ska 

prövas individuellt. I detta hänseende borde den nya förordningen mer än tidigare anses 

uppfylla kravet på förutsebarhet. 

Ørstavik anför vidare att motiveringen i riktlinjerna tyder på att en exklusiv grant back-

klausul rörande en icke-särskiljbar förbättring inte skulle anses begränsa konkurrensen 

enligt artikel 101 FEUF, även om ursprungspatentet gått ut.
188

 Även om Ørstaviks kritik 

får anses relevant kan den förmodligen kritiseras på den grunden att en sådan klausul 

endast förefaller förenlig med artikel 101.1 om man ser till en viss del av uttalandet i 
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riktlinjerna. I riktlinjerna stadgas förvisso att en grant back-klausul gällande en icke-

särskiljbar förbättring inte bör anses begränsa konkurrensen. Ser man dock till den 

särskilda motiveringen till varför den inte begränsar konkurrensen uppstår det skäl att 

tvivla på en sådan tolkning. Själva motiveringen till att en grant back-klausul för en 

icke-särskiljbar förbättring inte strider mot artikel 101.1 förefaller vara särskilt det att 

licenstagaren skulle vara förhindrad av licensgivarens ursprungspatent. I den situationen 

att ursprungspatentet har löpt ut förefaller inte denna motivering kunna rättfärdiga 

klausulen längre, då ursprungspatentet inte längre hindrar licenstagaren från att utnyttja 

eller licensiera ut den icke-särskiljbara förbättringen. Utifrån resonemanget finns det 

således skäl att betvivla att Ørstaviks tolkning är korrekt, särskilt om man ser till andra 

uttalanden i riktlinjerna. I riktlinjerna stadgas det att dessa inte ska tillämpas mekaniskt 

och att de ska tillämpas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. De ska 

vidare tillämpas på ett väl avvägt och flexibelt sätt.
189

 Uttalandena i riktlinjerna pekar 

mot att man även måste se till andra unionsrättsliga rättskällor. 

 

12.1.1 Kommissionens uttalanden 

Ørstaviks tolkning borde kunna kritiseras utifrån Kommissionens linje i vissa rättsfall. 

Kommissionen slog i fallet 88/563/EEC Delta Chemie/DDD fast att licenstagaren efter 

att licensavtalet löpt ut ska erhålla full bestämmanderätt över hur förbättringen ska 

utnyttjas, inklusive om och hur licensgivaren får fortsätta att använda förbättringen. 

Kommissionen uttalade att det annars riskerar att uppstå en situation där licenstagaren 

vid licensavtalets slut inte längre kan utnyttja den förbättring som denne själv utvecklat, 

i motsats till licensgivaren som kan fortsätta utnyttja förbättringen som den erhållit från 

licenstagaren.
190

 Denna ståndpunkt har även stöd i annan praxis.
191

  

Enligt Ohlsson gällde det i Delta Chemie/DDD en klausul för särskiljbara förbättringar, 

vilket i sammanhanget skulle kunna minska fallets rättskällevärde något.
192

 Anderman 

verkar dock mena att uttalandet rörde en icke-särskiljbar förbättring.
193

 I 

Kommissionens beslut talas om förbättringar "which cannot be used independently of 
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the know-how licensed"
194

 och att licensgivaren vid licensavtalets slut inte har rätt att 

använda förbättringar som är "inextricably linked to the basic know-how"
195

. Det 

förefaller svårt att se hur en förbättring skulle kunna vara oupplösligt förbunden med 

licensgivarens teknologi utan att det ska röra sig om en icke-särskiljbar förbättring. 

Kommissionen uttalar även i fallet att det rör sig om en förbättring som inte kan 

användas oberoende av den licensierade teknologin. I riktlinjerna används ett väldigt 

snarlikt språkbruk för att definiera förbättringar som icke-särskiljbara.
196

 I min mening 

talar uttalandena och ordvalet starkt för att det rör sig om icke-särskiljbara förbättringar. 

Därmed har även fallet ett starkt rättskällevärde. 

Att notera är dock att uttalandena gäller situationen när licensavtalet, och inte 

ursprungspatentet, löpt ut. Sett till Kommissionens argumentation bör det dock inte 

utgöra något problem. I och med att ursprungspatentet löper ut finns det inte någon 

orsak för licenstagaren att fortsätta licensiera teknologin. Licensgivaren har i dessa fall 

inte längre någon ensamrätt till teknologin, och därmed finns det inte heller någon orsak 

för licenstagaren att ersätta licensgivaren för utnyttjandet av teknologin. Licenstagaren 

har i denna situation inget behov av licensen och borde inte heller behöva tillåta att 

licensgivaren utnyttjar dennes icke-särskiljbara förbättringar. Licenstagaren borde efter 

att licensen har löpt ut, precis som Kommissionen uttalar i Delta Chemie/DDD, ha full 

bestämmanderätt över förbättringen. Därför förefaller det även i linje med 

Kommissionens ståndpunkt att licensgivarens utnyttjande av förbättringen inte får 

sträcka sig utöver ursprungspatentet, likväl som det inte får sträcka sig utöver den 

ursprungliga licensen.  

Det uppstår dock problem i den situationen att licensavtalet har förlängts med hjälp av 

licenstagarens icke-särskiljbara förbättring. Licensgivaren kunde i dessa fall enligt den 

tidigare regeln fortsätta dra nytta av artikel 5 i TTBER, även om särbehandlingen av de 

icke-särskiljbara förbättringarna inte längre kunde rättfärdigas utifrån motiveringen. I 

den nya förordningen, där samtliga exklusiva grant back-klausuler ska genomgå en 

individuell prövning, uppstår inte längre en sådan inkonsekvens i förhållande till den 

tidigare motiveringen. Den nya ordningen förefaller även mer förenlig med de 

uttalanden som gjorts i Delta Chemie/DDD och Boussois/Interpane. Utifrån fallen 
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verkar det avgörande att licenstagaren erhåller full bestämmanderätt över förbättringen 

efter att ursprungslicensen löpt ut. Den tidigare regeln gjorde det möjligt för 

licensgivaren att först förnya licensavtalet genom förbättringar och senare med stöd av 

en exklusiv grant back-klausul fortsätta förhindra licenstagaren från att utnyttja 

förbättringarna fullt ut. En sådan lösning förefaller inte främja licenstagarens befogade 

anspråk på att få utnyttja sina egna icke-särskiljbara förbättringar efter att den 

ursprungliga licensen löpt ut, vilket var det syfte som framhävdes i fallen. 

 

12.2 Sammanfattning 

Avlägsnandet av särbehandlingen av icke-särskiljbara förbättringar och motiveringen i 

riktlinjerna har utifrån "tidsproblemet" lett till både bättre förutsebarhet och en bättre 

möjlighet att effektivt skydda konkurrensen. Tidigare rådde viss osäkerhet kring hur 

problemet skulle hanteras utifrån motiveringen i riktlinjerna, då dessa enligt Ørstavik 

pekade mot att en exklusiv klausul skulle tolereras enligt artikel 101.1 FEUF. Utifrån 

praxis ser det dock ut som att denna slutsats var felaktig, vilket skulle kunna tala för att 

den tidigare regleringen till viss del var oförutsägbar. Motiveringen var ämnad att 

förvirra och Ørstavik verkar i alla fall i viss mån ha förvirrats av uttalandena i 

riktlinjerna.
197

 Därför är avlägsnandet av skillnaden mellan särskiljbara och icke-

särskiljbara förbättringar utifrån "tidsproblemet" ett framsteg i fråga om förordningens 

krav på rättslig förutsebarhet.  

Det borde även kunna diskuteras huruvida förändringen utifrån "tidsproblemet" är ett 

framsteg i förhållande till förordningens krav på att den ska effektivt skydda 

konkurrensen. I den äldre förordningen kunde en exklusiv grant back-klausul för icke-

särskiljbara förbättringar i vissa situationer fortsätta dra nytta av förordningens 

undantag, även i de fall det var felaktigt utifrån regelns motivering. I de fallen hindrades 

licenstagaren från att utnyttja och licensiera ut sin förbättring utifrån en inkonsekvent 

och felaktig motivering. Regeln föreföll även strida mot syften som uttalats i praxis. 

Sådana konsekvenser kan knappast anses förenliga förordningens krav på att effektivt 

skydda konkurrensen. Den tidigare regeln riskerade att leda till effektivitetsförluster och 

minskade incitament för licenstagare att utveckla förbättringar, vilket är precis det 

förordningen ska förhindra. Licenstagare skulle kunna förhindras att licensiera ut 
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förbättringar till andra aktörer eller att utnyttja teknologin själv, vilket därutöver skulle 

orsaka effektivitetsförluster. Därmed borde även förändringen anses ha lett till att 

förordningen mer än tidigare uppfyller kravet på att effektivt skydda konkurrensen.  

Sammanfattningsvis har avlägsnandet av åtskillnaden i behandlingen av olika sorters 

förbättringar och motiveringen till detta lett till att "tidsproblemet" i stort sett försvunnit. 

Således har förändringen i denna aspekt gjort att förordningen i större utsträckning än 

tidigare uppfyller kraven på att skapa rättslig förutsebarhet för företagen samt effektivt 

skydda konkurrensen. 

 

13 Avslutande kommentarer 

I den äldre TTBER behandlades exklusiva grant back-klausuler olika beroende av vad 

det rörde sig om för sorts förbättring. Tidigare var det möjligt för licensgivaren att 

uppställa en sådan klausul under förutsättning att det rörde sig om en icke-särskiljbar 

förbättring. En förbättring var icke-särskiljbara om den inte kunde användas oberoende 

av den licensierade teknologin. Den licensierade teknologins patentomfång var 

utgångspunkten för en sådan bedömning. Var däremot förbättringen särskiljbar, dvs. 

kunde användas oberoende av den licensierade teknologin, fick inte en exklusiv grant 

back-klausul utnyttja förordningens undantag. Motiveringen var att en sådan klausul 

sannolikt skulle minska licenstagarens incitament till innovation. En klausul rörande en 

icke-särskiljbar förbättring ansågs däremot inte som en begränsning av konkurrensen, 

då licenstagarens utnyttjande av förbättringen i de fallen ändå skulle vara beroende av 

licensgivarens tillstånd.  

I den nya TTBER avlägsnades motiveringen och den åtskillnad i behandling som 

tidigare gjordes mellan olika sorters förbättringar. Den nya regleringen innebär att 

numera undantas inte några exklusiva grant back-klausuler enligt gruppundantaget, utan 

samtliga sådana klausuler måste genomgå en ordinarie prövning enligt artikel 101 

FEUF. Regleringen har blivit restriktivare om man ser till licensgivarens perspektiv, 

men samtidigt mer förmånligt för licenstagare. 

Både den äldre och den nyare regleringen har kritiserats. Den nya regleringen har främst 

kritiserats för att den skulle vara mindre förutsebar än den äldre, samt att licensgivaren 

numera behöver frukta licenstagaren som en potentiell framtida konkurrent, vilket 
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riskerar att avskräcka licensgivare från att licensiera. Den äldre regleringen gav i sin tur 

upphov till ett antal problem och har kritiserats utifrån dessa.  

Den äldre förordningen har bland annat kritiserats för att reglerna var 

underinkluderande. Tidigare utgick reglerna ifrån den patenträttsliga gränsdragningen 

för att avgöra om en exklusiv grant back-klausul kunde anses skadlig för konkurrensen. 

Den lösningen har angripits i doktrin på den grunden att en sådan reglering inte 

inbegriper någon bedömning av vare sig förbättringens kommersiell värde eller 

marknaden som tekniken ska användas inom. Sådana faktorer är som regel väsentliga 

för att avgöra hur en avtalsbegränsning bör behandlas ur ett konkurrensrättsligt 

perspektiv. Den tidigare ordningen innebar att man accepterade patenträttens 

gränsdragning. Till följd därav gick man även miste om möjligheten att korrigera 

balansen där den kunde anses leda till konkurrensrättsligt inkorrekta konsekvenser. Det 

problemet existerar inte längre. Ur det perspektivet förefaller den nya regleringen i 

större omfattning än vad som gällde tidigare tillgodose förordningens krav på att 

effektivt skydda konkurrensen.  

Innan förändringen led regleringen av det såkallade "tidsproblemet". Uppdelningen 

byggde på argumentet att licensgivaren ändå skulle kunna förhindra licenstagaren från 

att utnyttja förbättringar som föll inom den licensierade teknologins patentomfång. Ett 

sådant argument gäller dock endast under förutsättning att ursprungspatentet är giltigt. 

Det har ovan visats att det var möjligt för licensgivare att fortsätta använda sig av 

förordningens undantag, i de fall det rörde sig om icke-särskiljbara förbättringar, även 

fast ursprungspatentet löpt ut. Reglerna gav även upphov till vissa tolkningssvårigheter. 

Efter förändringen uppkommer inte längre dessa problem, vilket förefaller vara en 

ordning som i större mån än tidigare uppfyller förordningens krav. 

Den äldre regleringen har även kritiserats för att vara inkonsekvent i förhållande till 

dess riktlinjer och den sedvanliga konkurrensrättsliga analysramen som används i 

artikel 101.1 FEUF. Den tidigare åtskillnaden kunde varken förklaras med hjälp av 

marknadstestet eller läran om objektivt nödvändiga begränsningar. Möjligen skulle 

åtskillnaden kunna rättfärdigas utifrån but for-argumentet, dvs. att licensgivaren 

behöver en exklusiv grant back-klausul för att skydda sig mot licenstagarens potentiella 

konkurrens. Regibeau och Rocketts ekonomiska analys av but for-argumentet pekar 

dock på att licensgivaren inte behöver skyddas gentemot licenstagarens icke-särskiljbara 
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förbättringar. Licensgivaren kommer i stället som regel att tjäna på sådana förbättringar 

och således håller inte but for-försvaret. Ur det perspektivet förefaller kritiken mot 

förändringen som oberättigad.  

En annan sorts kritik som har framförts gentemot förändringen är att den nya 

förordningen riskerar att skada den rättsliga förutsebarheten. Det finns dock, vilket har 

anförts ovan, skäl att betvivla att förutsebarheten drabbas i den omfattning som vissa 

vill göra gällande. Det var tidigare inte helt enkelt att avgöra om det rörde sig om en 

särskiljbar förbättring eller inte. Patentomfånget var endast en utgångspunkt för 

bedömningen och som regel var man även tvungen att se till eventuell know-how som 

överförts. Självfallet var det i vissa fall fråga om enklare bedömningar, vilket tyder på 

att till viss del har förändringen lett till en minskad rättslig förutsebarhet. Men frågan är 

om inte den kritiken bör riktas mot hur riktlinjerna är utformade i stället för mot 

avlägsnandet av uppdelningen i sig. Den nya ordningen riskerar förmodligen att leda till 

fler bedömningar, och de kan i sig bli oförutsebara utifrån de till viss del bristande 

riktlinjerna. Man bör dock kunna anta att licensgivarna själva kan agera på ett sådant 

sätt att de ökar förutsebarheten för eventuella grant back-klausuler som de vill använda. 

Licensgivare kan först och främst välja att använda sig av icke-exklusiva grant back-

klausuler. Sådana klausuler undantas fortfarande enligt TTBER och borde kunna dämpa 

licensgivarens oro inför licenstagaren som en potentiell konkurrent, vare sig det är 

obefogat eller inte. En sådan klausul leder även till att den förbättrade teknologin sprids 

och ökar den ekonomiska effektiviteten samt licenstagarnas incitament till innovation.  

Licensgivare som vill använda exklusiva grant back-klausuler kan även de öka 

regleringens förutsebarhet genom att införliva en ersättningsklausul i licensavtalet. Det 

framgår fortfarande av riktlinjerna att det är en faktor som skulle kunna rättfärdiga 

klausulen enligt bedömningen i artikel 101 FEUF. En adekvat ersättningsnivå, som tar 

tillvara på parternas intresse av förutsebarhet och incitament, borde kunna preciseras 

allteftersom klausulerna kommer upp till prövning eller förhandling.  

Licensgivarnas tredje alternativ är att stämma de licenstagare som väljer att licensiera 

icke-särskiljbara förbättringar till tredje parter för intrång.
198

 Om en licenstagare 

verkligen vill licensiera ut en förbättring för att denne ser en stor potential i det kan den 

såklart göra så utan tillstånd och riskera att bli stämd. Jag tror dock att det är mer troligt 
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att licensgivare och licenstagare som regel hamnar i förhandlingar kring hur den icke-

särskiljbara förbättringen ska hanteras. Det är knappast orimligt att tänka sig att parterna 

i licensavtal känner någon sorts lojalitet gentemot varandra, särskilt om de har 

samarbetat under en längre tid. En sådan förhandling borde leda till att förbättringens 

värde delas mellan parterna och senare kan licensieras. På så sätt kan en förhandling 

främja både den ekonomiska effektiviteten och parternas incitament till innovation.  

Förhandlingsalternativet och de andra två alternativen visar att licensgivare, om de vill, 

fortfarande kan agera på ett sätt som gör regleringen förutsebar. Mycket tyder även på 

att lösningarna leder till konkurrensrättsligt fördelaktiga effekter, i form av ökade 

incitament till innovation och spridning av förbättrad teknologi. Sådana effekter borde 

vara typiskt positiva utifrån grant back-klausulernas syfte och förordningens krav på att 

effektivt skydda konkurrensen. För de licensgivare som inte är beredda att ta till dessa 

lösningar har dock förändringen lett till minskad förutsebarhet i de fall som det tidigare 

skulle rört sig om en enkel bedömning av en icke-särskiljbar förbättring. En sådan 

minskad förutsebarhet måste emellertid ställas i relation till att många av den tidigare 

regleringens problem har lösts i och med förändringen. "Tidsproblemet" riskerade att 

skada licenstagarens incitament på ett oberättigat sätt. Det kanske allvarligaste 

problemet var dock att reglerna var underinkluderande, och därmed underlät att skydda 

vissa kommersiellt värdefulla förbättringar. Den nya artikel 5 i TTBER förefaller vara 

ett både mer flexibelt och precist verktyg än dess tidigare version. Det mesta pekar 

också på att den i större omfattning än tidigare uppfyller förordningens två krav på att 

skapa rättslig förutsebarhet samt effektivt skydda konkurrensen. Slutsatsen måste 

därmed bli att kritiken mot förändringen kanske inte är helt obefogad, men däremot bör 

den ses som överdriven. 
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