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1 Inledande avsnitt 

1.1    Bakgrund 

Användningen av smarta telefoner (smartphones) har ökat stadigt under de senaste åren, 

exempelvis ökade andelen smartphoneägande amerikaner från 35 % år 2011 till 68 % år 

2015.1 Tekniska framsteg inom industrin kan antas vara en betydande anledning bakom 

den ökade användningen. Dessa framsteg är ingen enskild aktörs förtjänst utan handlar 

till stor del om att aktörer samarbetar för att komma överens om utvecklingen av framtida 

teknik. En konsekvens av samarbetssystemet är dock att det ger upphov till mycket 

konflikter angående patenträttigheter. Patenttvisterna har under de senaste åren 

intensifierats och har därmed fått successivt ökad ekonomisk betydelse för aktörer inom 

IT- och telekomsektorn. Aktörernas patenttvister har kommit att benämnas 

”patentkrigen”2 och är kopplade till ägande- och licensrättigheter till patent som ligger 

inom s.k. tekniska standarder.3 

 

En teknisk standard är en benämning på den teknologi som är normen inom ett område, 

exempelvis att aktörer på telekommarknaden använder 4G-teknik i sina produkter. 

Tekniska standarder är viktiga för det moderna samhällets utveckling, speciellt för den 

tekniska infrastrukturen.4 Standarder har också betydande effekter för slutkonsumenter, 

som att konsumenterna inte behöver gissa vilken av olika tekniska lösningar som kommer 

att bli standard. Det finns två typer av standarder; formella (de jure) och faktiska (de 

facto). Formella standarder beslutas, inom ramverken för s.k. Standard Setting 

Organizations (SSOs), gemensamt av aktörer på marknaden. Faktiska standarder uppstår 

istället genom en dominant aktörs användande av viss teknologi.5 Tekniken i en formell 

standard skyddas av patent vilka benämns som Standard Essential Patents (SEPs). 

Standarder inom telekomsektorn, exempelvis 4G, består av ett stort antal SEPs och för att 

tillverka produkter med den teknologin behöver aktörerna äga eller licensera samtliga 

patent inom standarden.6 För att ett patent ska få beteckningen SEP måste 

                                                           
1 Anderson, Technology Device Ownership: 2015, s. 3. 
2 Lundqvist, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, s. 65. 
3 Lundqvist, The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents – From Orange 

Book Standard to the Huawei Case, s. 367. 
4 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 3. 
5 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 34 ff. 
6 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 4. 

http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
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patentinnehavaren anmäla att patentet är nödvändigt för en viss standard till den aktuella 

SSOn. Inom den Europeiska IT- och telekomsektorn är European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI) den SSOn. När patentinnehavaren anmäler patent till ETSI 

förpliktas innehavaren att licensera ut sitt SEP till tredje part på Fair, Reasonable and 

Non-Discriminatory [terms] (FRAND).7 

 

Effekten av denna ordning är att det är svårt för patentinnehavare och eventuella 

licenstagare att veta vad som anses vara FRAND-villkor i det specifika fallet. Om 

aktörerna inte kommer överens, och användaren utan licens likväl nyttjar tekniken som 

patentet skyddar, kan patentinnehavaren väcka talan om förbudsföreläggande. 

Användaren kan då försvara sig med att innehavaren i och med talan om 

förbudsföreläggande missbrukar sin dominerande ställning, vilket strider mot artikel 102 

Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF). I Huawei8 från juli 2015 

besvarade EU-domstolen frågor från en tysk domstol, bl.a. om missbruk av dominerande 

ställning och FRAND. EU-domstolen försökte främst fastslå parternas 

förfarandeförpliktelser för att kunna väcka förbudstalan respektive försvara sig med 

artikel 102 FEUF. Ingen diskussion fördes kring hur FRAND bör definieras. Rättsläget 

efter Huawei präglas därför av relativt stor osäkerhet. 

 

1.2    Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen behandlar förhållandet mellan konkurrens- och patenträtt, med 

inriktning mot licensering enligt FRAND-villkor och missbruk av dominerande ställning 

inom IT- och telekomsektorn i EU. Syftet är att belysa vilka konsekvenser den nuvarande 

regleringen, dvs. efter Huawei, har för aktörer och slutkonsumenter samt att undersöka 

om det stämmer överens med de underliggande teorierna bakom respektive rättsområde. 

För att svara mot syftet kommer arbetet att utgå från följande frågeställningar. 

 

1) Är förfarandeprocessen för licenserade av SEPs enligt FRAND-villkor klarlagd 

efter Huawei? Vilka effekter medför förfarandet? 

                                                           
7 ETSI rule of procedure, Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy, p. 6.1, 2015. 
8 Mål C 170-13 Huawei. 
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2) Under vilka omständigheter utgör SEP-innehavares talan om förbudsföreläggande 

missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF? Är det lämpligt att 

definitionen av FRAND överlämnas till nationella domstolar? 

3) Hur påverkar den nuvarande regleringen marknaden och vilka effekter har detta 

för slutkonsumenter? 

 

1.3    Avgränsningar 

Då uppsatsens fokus ligger på konkurrens- och patenträtt på EU-nivå kommer nationella 

domstolars beslut och regleringar inte att diskuteras, med undantagen om de tyska och 

amerikanska rättsutvecklingarna då dessa är av intresse för EU-rättens utveckling. 

Arbetet kommer att vara avgränsat till artikel 102 FEUF och FRAND-villkoren inom IT- 

och telekomsektorn. Artikel 101 FEUF kommer, trots att aspekter artikeln kan vara 

intressanta för delar av patentkrigen, i stort sett att lämnas utanför uppsatsen. Vidare är 

s.k. ”patenttroll” och ”okynnesprocesser” intressanta för standardiseringsområdet men 

kommer trots detta att utelämnas från detta arbete då dessa frågor ligger utanför 

ämnesvalet.   

 

1.4    Metod 

Uppsatsen kommer i huvudsak utgå från rättsdogmatisk metod då avsikten är att diskutera 

och fastställa gällande EU-rätt genom att tolka de olika rättskällorna. Då arbetets syfte är 

att behandla EU-rätt kan metoden inte beskrivas som komparativ, även om det finns 

komparativa inslag i form av att tysk och amerikansk rätt jämförs med EU-rätten. 

 

Vidare bör något nämnas om EUs rättskällor och den inbördes rättskällehierarkin. 

Primärrätten, Europeiska Unionens Stadga om de Grundläggande Rättigheterna 

(Stadgan) och viss sekundärrätt hör till EUs s.k. bindande rättskällor.9 Rättskällehierarkin 

är tydlig:10 Den viktigaste rättskällan inom EU är primärrätten, bestående av fördragen 

och EU-domstolens tolkning av fördragen.11 Eftersom EU-domstolen innan Huawei inte 

hade avgjort några mål som specifikt behandlade problematiken med SEPs och FRAND 

                                                           
9 Hettne, m.fl., EU-rättslig metod, s. 40. 
10 För mer information om detta, se t.ex. Hettne, m.fl., EU-rättslig metod, s. 40 ff. 
11 Detta är en princip som inte uttryckligen står i något fördrag, se Barnard, Peers, European Union Law, 

s. 103. 
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blir tolkningen av primärrätten samt EU-domstolens närliggande praxis om licensvägran 

särskilt viktig. Angående sekundärrätten kan det nämnas att Kommissionen har varit 

relativt aktiv inom standardiseringsområdet, bl.a. med två aktuella beslut.12 Dessa beslut 

utgör en viktig del av den sekundärrätten, som vilka enligt artikel 288 FEUF är ”till alla 

delar bindande”. Kommissionen spelar också en viktig roll inom konkurrensrättens 

utveckling genom att ta fram rekommendationer, riktlinjer och yttranden. Dessa är enligt 

artikel 288 FEUF inte bindande (s.k. soft law) men kan likväl få central betydelse för 

tolkningar och liknande.13 Arbetet kommer att till den utsträckning det är möjligt utgå 

från EUs primär- och sekundärrätt. Juridisk, och i viss utsträckning ekonomisk, doktrin 

och artiklar används för vägledning och som diskussionsunderlag. Rättspolitiska åsikter 

förekommer främst i den avslutande tredjedelen av uppsatsen och kommer att markeras 

med uttryck som enligt min mening eller liknande. 

 

1.5    Disposition 

Inledningsvis diskuteras grundläggande teori om konkurrens- och patenträtt samt 

förhållandet områdena emellan (kap 2). Sedan diskuteras tekniska standarder, FRAND, 

de ekonomiska incitamenten som driver patentkrigen samt standarders förhållande till 

konkurrens- och patenträtten (kap 3). Efter det diskuteras tidigare praxis om ”vanlig” 

licensvägran och de ”exceptionella omständigheter” som utgör missbruk av dominerande 

ställning enligt artikel 102 FEUF (kap 4). Sedan diskuteras hur artikel 102 FEUF 

tillämpas på SEP-innehavares talan om förbudsföreläggande, både avseende förfarandet 

och teorin bakom tillämpningen (kap 5). Detta utgör huvudparten av arbetet och 

diskuteras utifrån från de amerikanska och tyska rättsutvecklingarna, Kommissionens 

beslut och Huawei. Diskussion följer sedan om vilka effekter Huawei kommer att få, 

särskilt angående den uppställda förfarandeprocessen och bedömningen av FRAND (kap 

5.7–5.9). Till slut följer en sammanfattande diskussion, slutsatser och återkoppling till 

frågeställningarna (kap 6). 

 

 

                                                           
12 För genomgång och diskussion av besluten, se under avsnitt 5.4. 
13 Någon längre utläggning angående de omdiskuterade icke-bindande rättskällors betydelse och interna 

hierarki kommer inte att hållas här. För mer information, se Bastidas, Tillkännagivanden och Riktlinjer 

inom EU:s konkurrensrätt, s. 716 ff.   
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2 Förhållandet mellan patenträtten och     
   konkurrensrätten 

2.1    Inledning 

Innan tekniska standarder diskuteras bör teorin bakom och förhållandet mellan patent- 

och konkurrensrätten förklaras då områdena lägger grunden för standardiseringsrätten. 

Förhållandet mellan patent- och konkurrensrätten är också av intresse då 

intressekonflikterna som följer till viss del kan förklara och vara vägledande för konflikter 

inom standarder. Samhällsekonomiskt är båda områdena väldigt viktiga för att driva 

innovation och skapa spelregler på marknaden. Först görs en genomgång av teorin bakom 

patenträtten, sedan teorin bakom konkurrensrätten och till sist undersöks förhållandet 

mellan områdena.  

 

2.2    Patenträtten  

Patent kan beskrivas som en ensamrätt att utnyttja en innovation; ingen annan aktör får 

tillverka eller sälja teknik som innefattar innovationen utan patentinnehavarens 

tillåtelse.14 För att erhålla patent måste innovatören uppfylla vissa krav, bl.a. att 

uppfinningen inte är känd sedan tidigare, har uppfinningshöjd, är industriellt tillämpbar 

samt att lämna en patentansökan till statlig patentmyndighet. När patent har beviljats 

skapar det ett tidsbegränsade monopol, vanligtvis om 20 år från ansökningsdagen,15 för 

den aktuella tekniken. Den grundläggande målsättningen bakom patenträtten kan 

beskrivas vara att främja teknisk och industriell utveckling.16 Målsättningen upprätthålls 

på flera sätt, bl.a. genom att patentinnehavaren måste offentliggöra innovationen samt ge 

beskrivningar av denna. När information om patentet offentliggörs kan konkurrenter 

utveckla innovationen vidare.17 I utbyte mot att den tekniska utvecklingen främjas 

erhåller patentinnehavaren ekonomiska fördelar genom de monopolliknande 

ensamrättigheterna. Dessa rättigheter har i sin tur viss negativ påverkan för 

samhällsnyttan genom att de påverkar konkurrensen och därmed slutkonsumenter. Teorin 

bakom att denna ordning accepteras är att är att aktörer antagligen inte skulle bedriva s.k. 

                                                           
14 Bentley, Sherman, Intellectual Property Law, s. 375. 
15 För 20-årsregeln, se t.ex. artikel 33 TRIPS och 40 § Patentlagen (1967:837). 
16 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 155. 
17 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 155. 
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forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) utan ekonomiska incitament, varför 

patenträttens monopolliknande rättigheter är nödvändiga.18 Patenträtten upprätthålls av 

nationella, internationella och EU-regelverk. I artikel 1, protokoll 1 Europeiska 

Konventionen om skydd för de Mänskliga Rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) anges det att ”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall 

lämnas okränkt”, vilket inkluderar immaterialrättigheter,19 och i artikel 17.2 Stadgan 

anges det att ”Immateriell egendom ska vara skyddad”. Mot denna bakgrund kan det 

konstateras att skyddsnivån för patent är förhållandevis hög. 

 

2.3    Konkurrensrätten 

I normalt språkbruk kan ”konkurrens” definieras som ”[inom nationalekonomin] den 

rivalitet som råder mellan aktörerna… i en marknadsekonomi”.20 När fri konkurrens 

råder styr marknaden prisutveckling, vilket står i direkt motsats till statligt styrda 

monopol där en ensam aktör bestämmer priserna och utvecklingen.21 Fördelarna med fri 

konkurrens på en marknad kan förenklat beskrivas som; lägre priser, större urval av 

produkter, bättre produkter och större effektivitet.22 Enligt neoklassisk ekonomisk teori23 

är konkurrensens samhällsnytta som störst när s.k. ”perfekt konkurrens” råder.24 Perfekt 

konkurrens kännetecknas av att ingen ensam marknadsaktör kan påverka marknadspriset 

på en vara eller tjänst och att det finns ett stort antal leverantörer och köpare vilka 

konkurrerar med fullständig information om varorna och marknaden.25  

 

Konkurrensensrättens fördelar är dock beroende av att nationella, internationella och EU-

institutioner beslutar om regler och riktlinjer. Trots att det inte står uttryckligen i 

fördragen kan EUs konkurrensrätt beskrivas som att den har två grundläggande 

målsättningar; att skydda marknadskonkurrensen och att motverka barriärer mot 

integrering av den interna marknaden.26 I TeliaSonera beskrev EU-domstolen att EUs 

                                                           
18 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 156. 
19 Peers, m.fl., The EU Charter of Fundamental Rights, A Commentary, s. 489. 
20 Nationalencyklopedin, 2016. 
21 Whish, Bailey, Competition Law, s. 4. 
22 Whish, Bailey, Competition Law, s. 4. 
23 Dvs. ekonomisk teori som bl.a. tar hänsyn till utbud och efterfråga för att fastställa vad och hur mycket 

som ska produceras. 
24 Se t.ex. Bishop, Walker, The Economics of EC Competition Law, andra kapitlet och Whish, Bailey, 

Competition Law, s. 4 f. 
25 Whish, Bailey, Competition Law, s. 4 ff. 
26 Bellamy, Child, European Union Law of Competition, s. 7. 
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konkurrensregler har följande funktion: ”[to] prevent competition from being distorted 

to the detriment of the public interest, individual undertakings and consumers, thereby 

ensuring the well-being of the EU”.27 EUs konkurrensregler utgår främst från fördragen 

FEUF och Fördraget om Europeiska Unionen (FEU).28 I artikel 101-109 FEUF och artikel 

3 FEU är konkurrensreglerna samlade, där den relevanta bestämmelsen för det här arbetet 

är artikel 102 FEUF, förbud mot missbruk av dominerande ställning, som diskuteras mer 

utförligt och skrivs ut i sin helhet nedan under avsnitt 4.1. 

 

2.4    Rättsområdenas inneboende konflikt och gemensamma syfte 

Patenträtten skyddar ensamrättigheter kopplade till innovation och konkurrensrätten 

strävar efter så effektiv konkurrens som möjligt. På en marknad där en aktör, genom 

patent, har erhållit ensamrättigheter till att producera en viss tjänst eller vara kan inte 

perfekt konkurrens råda. För att uppmärksamma skillnader mellan rättsområdena bör den 

ekonomiska teorin uppmärksammas då denna är central för både patent- och 

konkurrensrätten. Slitningarna som uppstår mellan patenträtten och konkurrensrätten kan 

delvis härledas till skillnader mellan statisk och dynamisk effektivitet i ekonomin. Statisk 

effektivitet beskriver situationen då priserna sjunker till följd av att 

produktionseffektiviteten hålls hög, produktionsmedlen konstanta och 

utvecklingsperspektivet kort.29 Dynamisk effektivitet baseras istället i innovation, FoU 

och tekniska framsteg, vilket ger ett längre perspektiv baserat på ekonomiska 

incitament.30 Vid en snabb anblick verkar det som att konkurrensrätten endast främjar 

statisk effektivitet genom att se till att hålla produktionen effektiv, medan patenträtten 

främjar dynamisk effektivitet genom långsiktig utveckling och ekonomiska incitament. 

På grund av att konkurrens- och patenträtten upprätthåller olika delar av systemet och att 

de till synes är baserade i olika ekonomiska teorier beskrivs de ibland som varandras 

motsatser. Den slutsatsen har dock i allt större utsträckning ansetts som förenklad och 

felaktig,31 b.la. på grund av att konkurrensrätten också kan beakta dynamisk effektivitet.32 

                                                           
27 Mål C-52/09, TeliaSonera, p. 20. 
28 Det finns också, relativt oklara, konkurrensrättslig aspekter av artikel 16 Stadgan men dessa kommer 

inte att diskuteras här. För information om detta, se t.ex. Peers, m.fl., The EU Charter of Fundamental 

Rights: A Commentary, s. 441. 
29 Nguyen, Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS-agreement, s. 33 f. 
30 Se t.ex. Motta, Competition Policy: Theory and Practice, s. 55 och Hildebrand, The role of economic 

analysis in the EC competition rules, s. 171. 
31 Whish, Bailey, Competition Law, s. 812. 
32 Hildebrand, The role of economic analysis in the EC competition rules, s. 173. 
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Vidare finns det stora likheter mellan patent- och konkurrensrättens grundläggande 

syften, som att öka samhällsnyttan och konsumentvälmåendet.33 Denna inställning verkar 

Kommissionen dela enligt en kommentar i en av deras riktlinjer: ”… both bodies of law 

share the same basic objective of promoting consumer welfare and an efficient allocation 

of resources”.34 Mot den bakgrunden finns det anledning att inte betrakta rättsområdena 

som motstridiga utan snarare kompletterande då de har samma grundläggande 

målsättning om att värna samhällsnyttan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Jones, Sufrin, EU Competition Law, s. 851. 
34 Kommissionen, Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty of the Functioning of the 

European Union to technology transfer agreements, p. 7. Notera att det kommentaren är från riktlinjer till 

artikel 101 FEUF, men den grundläggande inställningen mellan relationen konkurrens- och patenträtt 

borde vara konstant. 
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3 Tekniska standarder 

3.1    Bakgrund till tekniska standarder 

Tekniska standarder kan beskrivas som en drivande kraft bakom den tekniska 

infrastrukturens utveckling.35 Standarder är en benämning på normskapande teknologi 

inom ett område som säkerställer kompabilitet mellan tekniska produkter. Tekniska 

standarder är exempelvis skälet till att mobiltelefoner från olika tillverkare kan 

kommunicera med varandra och att det går att läsa e-mail oavsett vilken leverantör som 

tillhandahåller e-mailadressen.36 De olika generationerna av mobilkommunikation, t.ex. 

3G och 4G, är exempel på tekniska standarder som alla större mobiltillverkare använder 

i sina produkter. Standarder skapas genom att aktörer på den aktuella marknaden 

tillsammans med en SSO bestämmer vilken teknik som ska ingå i en standard.37 

Marknadsaktörerna kan då utveckla den nödvändiga teknologin med vetskapen om att 

standarden kommer att tillämpas. En av fördelarna med detta är företagens risk att 

utveckla teknik som inte kommer att användas minskar. Därmed går den tekniska 

utvecklingen snabbare framåt och slutkonsumenterna behöver inte stå risken att den valda 

tekniken inte blir vidareutvecklad. 

 

Det finns en stor mängd olika standarder och ofta innehåller en produkt teknik från flera 

standarder. För att få överblick av tekniska standarder kan de behöva kategoriseras. Då 

beslutsfattandet av standarder inte görs av statliga institutioner finns inte några fastslagna 

riktlinjer på hur detta ska ske och därför kan standardiseringsrätten uppfattas som rörig. 

Det finns inte heller, trots det stora antalet standarder, någon antagen definition av 

uttrycket teknisk standard.38 En generell uppdelning kan dock göras mellan faktiska och 

formella standarder, vilket behandlas kortfattat nedan. 

 

3.2    Faktiska standarder 

Faktiska standarder är standarder som har skapats antingen genom en ensam aktörs 

ansträngningar på en specifik marknad eller när konsumenter väljer en viss typ av teknik 

tills den anses vara en standard. Det är alltså en marknadsdriven process som, om 

                                                           
35 Se t.ex. Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 3. 
36 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 3. 
37 Detta gäller dock endast formella standarder, se avsnitt 3.3. 
38 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 29. 
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standarden skapas av en ensam aktör, kräver marknadsdominans eller någon slags teknisk 

överlägsenhet.39 Faktiska standarder bygger oftast på immaterialrättigheter vilka skapar 

barriärer för andra företag att producera produkter med den tekniken.40 Ett exempel är att 

operativsystemet Microsoft Windows ibland nämns som en faktisk standard på grund av 

den stora marknadsandelen. Från ett konkurrensrättsperspektiv är dock den benämningen 

inte helt korrekt, utan den faktiska standarden utgörs snarare av de tekniska 

specifikationerna inom en produkt vilken efterfrågas av konsumenter.41 Detta synsätt 

bekräftades av Kommissionen i Microsoft där tekniska specifikationer kopplade till 

Microsofts operativsystem ansågs utgöra faktiska standarder.42 På grund av detta 

förhållningssätt kan en komplex produkt, exempelvis Microsofts operativsystem, 

innehålla flera faktiska standarder. Det viktiga är alltså den underliggande tekniken till en 

produkt, inte produkten i sig själv.43 Eftersom faktiska standarder inte uppstår genom 

beslutandeprocesser är de inte av samma intresse som formella standarder och kommer 

därför att ges begränsat utrymme i den resterande delen av uppsatsen. 

 

3.3    Formella standarder 

Kompabilitet med annan teknik är en viktig aspekt av utvecklingen av nya produkter. 

Produkter som inte är kompatibla med annan teknik har sämre utsikter att bli vald av 

konsumenter. För att uppnå kompabilitet behöver aktörer komma överens om vilken 

teknik som ska ingå i en standard.44 Detta bestäms av aktörerna inom ramverket för en 

SSO och när det sker benämns den som formell standard. Trots att processen är relativt 

klarlagd finns ingen fastslagen definition av uttrycket formell standard. International 

Organization of Standardization (ISO) definierar en formell standard som;  

“[a] document established by consensus and approved by a recognized 

body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or 

characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of 

the optimum degree of order in a given context”.45  

                                                           
39 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 34. 
40 Med vissa undantag, se exempelvis QWERTY-designen av tangentbord som är en faktisk standard utan 

barriärer. 
41 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 35. 
42 Mål T-201/04, Microsoft, p. 392. 
43 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 35. 
44 Lundqvist, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, s. 34. 
45 ISO Guide 2:2004, Standardization and related activities – General vocabulary, 3.2. 
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Liknande definitioner har gjorts av andra SSOs.46 När det har beslutats om en formell 

standard utvecklar företag teknik, erhåller patent av patentmyndigheter och anmäler de 

patenten som företaget anser vara nödvändiga för standarden till den relevanta SSOn. 

Dessa patent får då SEP-status och samtliga SEPs i en standard måste ägas eller licenseras 

för att en aktör ska få rätt att tillverka produkter innehållandes den tekniska standarden.47 

På IT- och telekommarknaden, marknaden för s.k. Information and Communications 

Technologies (ICT), är det ETSI som är den aktuella SSOn. När aktörer anmäler patent 

som nödvändiga till ETSI måste de göra ett åtagande om att licensera ut dessa till 

FRAND-villkor.  

 

3.4    ETSI och FRAND 

ETSI är, tillsammans med CEN48 och CENELEC49, en av Kommissionen erkända SSOs 

i Europa, s.k. European Standard Organizations (ESOs). Tillsammans med 800 

medlemmar från 66 länder beslutar ETSI om standarder för ICT-teknologi.50 I punkt 6.1 

ETSI Intellectual Property Rights Policy51 nämns FRAND-åtagande i samband med att 

innehavarens patent erhåller till SEP-status; 

“When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or 

TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the 

Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give 

within three months an irrevocable undertaking in writing that it is 

prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-

discriminatory (“FRAND”) terms and conditions…” 

 

ETSI definierar inte FRAND utan konstaterar bara att innehavaren måste licensera till 

tredje part på FRAND-villkor. Detta är dock inte unikt för ETSI, majoriteten av alla SSOs 

tillämpar FRAND-villkor men ingen definierar FRAND.52 Medlemmarna kan inte heller 

                                                           
46 Se exempelvis WTO, ETSI och CEN. 
47 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 4. 
48 European Committee for Standardization. 
49 European Committee for Electrotechnical Standardization. 
50 http://www.etsi.org/about, (senast kontrollerad 14 maj 2016). 
51 ETSI rule of procedure, Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy, 2015.  
52 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 96 och s. 237 ff. 

http://www.etsi.org/about
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vända sig till ETSI för hjälp med att bedöma FRAND eller licensnivåer i det specifika 

fallet då ETSI anser att sådana förhandlingar ska göras i en kommersiell kontext utanför 

standardiseringsmiljöer.53 Bedömningen av vad som är FRAND-villkor är första hand 

upp till parterna och i andra hand upp till domstolar. FRAND-åtagandet har därför en 

inneboende gränsdragningsproblematik, framförallt angående de första rekvisiten i 

FRAND om vad som är fair and reasonable [terms],54 vilket får konsekvensen att 

parterna inte får någon vägledning och därmed har större benägenhet att tvista i domstol. 

En potentiell anledning till att FRAND inte är definierat är att SSOs är medlemsstyrda 

och medlemmar har olika agendor och uppfattningar om vad som skulle vara den 

rimligaste definitionen av FRAND. Då olika definitioner av FRAND skulle påverka de 

olika medlemmarna på olika sätt är det inte troligt att konsensus kommer nås inom ETSI 

om hur FRAND ska definieras.55 Mot den bakgrunden verkar ETSIs FRAND-villkor 

främst ha funktionen att säkerställa att SEP-innehavaren erhåller ”skälig” ersättning, 

vilken fastställs kommersiellt av parterna eller domstol, och att motverka ren licensvägran 

så att inte potentiella licenstagare exkluderas.56 När potentiella licenstagare inte riskerar 

att stängas ute från en standard upprätthålls grundtanken bakom formella standarder och 

slutkonsumenter gynnas.  

 

Utanför ETSIs gränser har definitionen av FRAND varit intensivt debatterad. I såväl 

ekonomisk som juridisk doktrin har författare försökt definiera FRAND genom att 

upprätta olika test och metoder,57 exempelvis har diskussioner förts om det är lämpligt att 

tillämpa en huvudregel där 25 % av licenstagarens rörelseresultat från produktförsäljning 

tillfaller patentinnehavaren.58 Trots diskussionerna och det omfattande intresset har ingen 

                                                           
53 Se t.ex. ETSI, Guide to IPRs - Version adopted by Board #94, 19 september 2013, p. 4.1. 
54 Uttrycket fair and reasonable kommer i viss utsträckning att användas istället för FRAND nedan. Det 

kan också noteras att reasonable är det viktigaste rekvisitet. Betydelsen av rekvisitet fair är något oklar 

men innefattar antagligen mer licensvillkor än t.ex. licensavgiftens storlek. Fair används inte i den 

amerikanska ordningen (använder istället benämningen RAND-villkor). För mer information om 

rekvisitet fair och RAND, se t.ex. Treacy, Lawrance, FRANDly fire: are industry standards doing more 

harm than good?, s. 24 och Jones, Standard Essential Patents: FRAND Commitments, injunctions and the 

smartphone wars, s. 6. 
55 Se t.ex. Bekkers, West, Standardization Policies and Strategic Patenting in UMTS, in, s. 94 ff.  
56 Geradin, Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, 

FRAND, and the Proper Means to Reward Innovators, s. 516. 
57 För uppräkning av olika föreslagna metoder, se Geradin, Standardization and Technological 

Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND, and the Proper Means to Reward 

Innovators, s. 522 ff. 
58 Se t.ex. Granstrand, Holgersson, The 25% rule revisited and a new investment-based method for 

determining FRAND licensing royalties, s. 188 ff. och Lundqvist, Standardization under EU competition 

rules and US antitrust laws, s. 349. 
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allmänt accepterad definition antagits. Detta beror till viss del på att det är svårt att 

bestämma allmängiltiga regler för t.ex. royaltynivåer när olika SEPs har olika stor 

betydelse för produkter. Uträkningsmodellerna skulle därför vara praktiskt 

svårtillämpade och få konsekvensen av att ofta komma fram till orättvisa resultat.59 En 

annan möjlig anledning till att FRAND inte har fått en konsensusdefinition är att 

utvecklingen av smartphones har inneburit att de två områdena telekom och IT 

kombinerades och att aktörerna inom respektive områden historiskt har haft olika synsätt 

på standarder och licensering av SEPs. Inom telekomsektorn krävs det stora investeringar 

för att skapa en standard, varför det är viktigt för de aktörerna att få rimlig avkastning på 

sin FoU. Det gäller inte på samma sätt inom IT-sektorn där innovation sker i snabb takt, 

standarder skapas snabbare och aktörerna inte har lika stora FoU-kostnader.60 Att aktörer 

från olika marknader med olika inriktningar och agendor ska komma överens om en 

allmängiltig definition av FRAND är därför fortsatt osannolikt. Det skapar i sin tur 

problem mellan SEP-innehavare och licenstagare om vilka licensvillkor som är fair and 

reasonable och konflikterna leder i vissa fall till talan om förbudsföreläggande. 

 

3.5    Formella standarder inom ICT-sektorn som drivande faktor till    

          patentkrigen 

För att förstå de ekonomiska incitamenten bakom patentkrigen är det viktigt att granska 

utvecklingen av sektorn för information och teknologi, ICT. ICT kan beskrivas som en 

kombination av tillverkare och tjänsteleverantörer inom IT- och telekomsektorn.61 I 

doktrin har det beskrivits att de omfattande patentkrigen började då ICT-sektorn 

förändrades, vilket skedde då aktörer som inte hade tillgång till stora SEP-portföljer, t.ex. 

Apple, Windows och Google, började agera på telefonmarknaden och behövde tillgång 

till standardiserad teknik. De ursprungliga telekomaktörerna, t.ex. Ericsson, Motorola och 

Samsung, hade tidigare löst eventuella licensproblem genom att korslicensera SEPs.62 

Korslicensering var inte möjlig med de nya aktörerna då de inte hade SEPs att köpslå med 

och därmed skapades större utrymme för tvister.  Vidare har aktörernas 

patenteringstempo inom ICT-sektorn ökat stadigt under de senaste åren. När antalet 

                                                           
59 Geradin, Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, 

FRAND, and the Proper Means to Reward Innovators, s. 522 ff. 
60 Lundqvist, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, s. 361. 
61 Lundqvist, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, s. 54. 
62 Jones, Standard Essential Patents: FRAND Commitments, injunctions and the smartphone wars, s. 9. 
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patent inom en teknologi ökar innebär det att även antalet ”nödvändiga” patent för en 

formell standard ökar. År 2011 publicerades en undersökning, utförd på uppdrag av 

Kommissionen, vilken kom till slutsatsen att 84 % av EUs standarder låg inom ICT-

sektorn och att 98 % av patent som anmäldes som nödvändiga till SSOs var hänförliga 

till ICT-standarder.63 Då den tekniska utvecklingen har varit snabb sedan dess finns det 

ingen anledning att anta att de nämnda siffrorna är lägre i dagsläget. För att få grepp om 

antalet patent som produkter inom ICT-sektorn innehåller kan nämnas att en 

genomsnittlig smartphone beräknas innehålla minst 250 000 patent (SEPs och icke-

SEPs).64 På grund av att alla SEPs inom en standard måste ägas eller licenseras får 

patentinnehavaren ekonomiska incitament till att anmäla patent som nödvändiga. Det 

stora antalet SEPs leder till många tvister och vissa aktörer inom ICT-sektorn har ett stort 

antal tvister pågående samtidigt över olika delar av världen. Då smartphoneindustrin har 

vuxit till att bli en finansiellt viktig industri handlar tvisterna ofta om stora belopp, i 

doktrin spekuleras det i att det aktörernas sammanlagda tvister uppgår till flera miljarder 

euro årligen.65 Domstolsprocesserna är självklart kostsamma för aktörerna, där ingen av 

aktörerna framstår som egentligen vinnare,66 och processkostnaderna skjuts till slut över 

på slutkonsumenterna. 

 

ICT-sektorn präglas alltså av komplexa produkter, många standarder och ett stort antal 

SEPs, vilket leder till ökat underlag för aktörerna att tvista. Om en aktör inte äger eller 

licenserar samtliga SEPs inom en standard, vilket kan vara särskilt komplicerat inom ICT-

standarder, stängs denne teoretiskt sett ute från marknaden.67 Slutsatsen blir därför att de 

ekonomiska incitamenten inom ICT-sektorn är en betydande anledning till patentkrigens 

framfart, men att hitta sätt att reglera ICT-sektorn för att reducera patentkrigen framstår 

som komplicerat. Därför blir frågan om förbudstalan utgör missbruk av dominerande 

ställning särskilt relevant för ICT-standarder. 

                                                           
63 Fraunhofer Institute for Communication System and Dialogic, Study on the Interplay between 

Standards and Intellectual Property Rights (IPRs), 2011, s. 52 f. 
64 Jones, Standard Essential Patents: FRAND Commitments, injunctions and the smartphone wars, s. 5. 
65 Lundqvist, The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents: Some Early 

Comments on the Huawei Case, s. 183. 
66 Möjligtvis kan s.k. “patenttroll” anses vara systemets vinnare, men det kommer inte att diskuteras här. 

För mer information, se t.ex. Boschek, Patent Trolls: In search of Efficient Regulatory Standards. 
67 Lundqvist, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, s. 65. 

http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
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3.6    Formella standarders förhållande till konkurrensrätten och    

          patenträtten 

Standardiseringsområdet har växt fram ur konkurrens- och patenträtten.68 Det kombinerat 

med att konkurrens- och patenträtten både har motstridiga och kompletterande element 

gör det relevant att undersöka hur respektive rättsområde förhåller sig till formella 

standarder. Först undersöks konkurrensrättens inställning till formella standarder, sedan 

patenträttens. 

 

Den konkurrensrättsliga bedömningen av formella standarder är besvärlig på grund av 

konkurrensrättens kluvna förhållningssätt gentemot standarder. En formell standard är 

tveklöst en begränsning av konkurrensen på en marknad då aktörer går ihop och 

tillsammans bestämmer hur tekniken ska utvecklas.69 Detta är en ovanlig lösning för 

konkurrensrätten, vilken antagligen godtas för att standarder ofta har positiva effekter för 

marknaden i stort och därmed för slutkonsumenter. De positiva effekterna, som nämnt 

ovan, är främst att konkurrens som kan leda till olika teknologier på samma marknad 

elimineras.70 Därmed försvinner risken för konsumenter att investera i ”fel” teknologi och 

ett av konkurrensrättens viktigaste syften upprätthålls. Problemet med att aktörer 

samarbetar är dock främst förknippat med konkurrensbegränsade avtal och artikel 101 

FEUF, vilka inte är aktuella för detta arbete och kommer inte att diskuteras vidare.  

 

Konkurrensrätten avseende licensvägran handlar främst om två delar; om SEP-

innehavaren anses vara i dominerande ställning och om SEP-innehavaren exkluderar eller 

utnyttjar konkurrenter genom sin dominerande ställning. Angående dominerande 

ställning kan nämnas att SEP-innehavaren får visst inflytande över den aktuella 

standarden och därmed mot eventuella aktörer på marknaden, vilket antagligen medför 

att SEP-innehavaren anses vara dominerande på den specifika marknaden och artikel 102 

FEUF kan bli tillämplig.71 SEP-innehavarens möjlighet att utnyttja sin position för högre 

licensavgifter benämns under vissa förutsättningar som hold-up-problemet.72 Kortfattat 

                                                           
68 Moritz, Hübener, SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE, s. 33. 
69 Chapatte, Frand Commitments – The Case for Antitrust Internvention, s. 323 ff. 
70 Chapatte, Frand Commitments – The Case for Antitrust Internvention, s. 323. 
71 Bastidas, Huaweimålet – förbudsföreläggande, villiga licenstagare, FRAND och missbruk av en 

dominerande ställning, s. 80. 
72 För en längre genomgång av begreppet, se Farrell, m.fl., Standard Setting, Patents and Hold-Up, s. 

603. 
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handlar hold-up om att licensens kostnad överstiger vad tekniken är värd och, för SEP-

situationer, att användaren är inlåst i tekniken samt att patentinnehavaren inte haft 

möjlighet att kräva det höga priset om patentet inte hade varit en nödvändig del av en 

standard.73 Det leder till produktionen på en viss marknad tillfälligt stoppas och till slut 

drabbar konsumenter. För formella standarder spelar hot om förbudsföreläggande en 

viktig roll för att tillskansa sig högre licensavgifter. Hold-up-problemet är dock ifrågasatt 

och det är osäkert om det verkligen är ett reellt problem.74  

 

Ett motsatt problem till hold-up är vad som händer om konkurrensrätten förbjuder SEP-

innehavare att väcka talan om förbudsföreläggande. I det fallet kan SEP-innehavaren 

endast få ersättning för intrång om denne väcker skadeståndstalan. Skadeståndstalan bör 

dock endast handla om en licensavgift motsvarande FRAND, vilket gör det kostsamt för 

innehavaren att behöva processa för sin ersättning och tar bort användarens incitament att 

komma överens om en licens. Detta benämns ibland som reverse-hold-up-problemet och 

en liknande utveckling har enligt Lundqvist förekommit i USA under senare år.75  

 

Patenträttens mest centrala del är att värna om ensamrättigheter och därmed innovation. 

Standardiseringsrätten är till synes oproblematisk för att upprätthålla patenträtten, men 

det finns aspekter av formella standarder som kan vara problematiska. Det mest 

utmärkande för patenträttens förhållande till formella standarder är att patentinnehavaren 

måste åta sig att licensera SEPs till tredje part på FRAND-villkor. Därmed godkänner 

innehavaren att vissa ensamrättigheter, reglerade i t.ex. artikel 17.2 Stadgan och artikel 

1, protokoll 1 EKMR, försvagas i utbyte mot SEP-status. Som huvudregel ger patents 

ensamrättigheter innehavaren rätten att vägra att licensera till en potentiell licenstagare.76 

Att innehavaren ”byter” vissa ensamrättigheter mot SEP-status verkar dock inte vara 

något större problem för immaterialrätten då det är innehavarens beslut. En fråga som har 

orsakat mer debatt är att rätten till rättvis domstolsprövning, artikel 47 Stadgan, eventuellt 

försvinner när innehavaren gör FRAND-åtagande och det finns en ”villig licenstagare”.77 

                                                           
73 Telyas, The Interface between Competition law, Patent and Technical Standards, s. 230. 
74 Se t.ex. Geradin, Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante 

Licensing, FRAND, and the Proper Means to Reward Innovators och Bastidas, Huaweimålet – 

förbudsföreläggande, villiga licenstagare, FRAND och missbruk av en dominerande ställning, s. 81 f. 
75 Lundqvist, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, s. 360. 
76 Se dock undantagsfallen Förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill, Mål C-418/01, IMS och 

Mål T-201/04, Microsoft på grund av ”exceptionella omständigheter”. Diskuteras nedan under avsnitt 4.2. 
77 För diskussion om begreppet “villig licenstagare”, se avsnitt 5. 
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Rätten till rättvis domstolsprövning är central för patenträtten då en patentinnehavare ska 

kunna domstolspröva om en användare inkräktar på ensamrätterna som följer av patentet. 

Både generaladvokaten i sitt yttrande och EU-domstolen i sitt svar diskuterade detta i 

Huawei och det kommer att diskuteras mer under avsnitt 5. 
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4 Missbruk av dominerande ställning på grund av       
   ”vanlig” licensvägran 

4.1    Utgångspunkt i artikel 102 FEUF 

Med ”vanlig” licensvägran avses situationen då en patentinnehavare (dvs. innehavare till 

icke-SEPs) vägrar att bevilja en licens till en potentiell licenstagare. Den 

konkurrensrättsliga bestämmelsen av relevans är artikel 102 FEUF. Av artikel 102 FEUF 

framgår att det råder förbud mot att missbruka sin dominerande ställning inom EU:s inre 

marknad, om det påverkar den interstatliga handeln. På grund av att artikel 102 FEUF är 

komplex, och central för denna uppsats presenteras fördragstexten i sin helhet nedan.  

 

”Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre 

marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka  

handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och 

förbjudet. 

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 
 

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser 

eller andra oskäliga affärsvillkor, 
 

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, 
 

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 
 

d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något 

samband med föremålet för avtalet.” 

 

Det är problematiskt att definiera kriterierna i artikel 102 FEUF, särskilt vad gäller 

rekvisiten ”missbruk” och ”dominerande ställning”.78 Därför är det svårt att med säkerhet 

veta om en aktör agerar i strid med artikel 102 FEUF, speciellt avseende rekvisitet 

relationen mellan patents ensamrättigheter och rekvisitet ”missbruk”. Grundprincipen 

gällande patent är, som beskrivits ovan, att dessa utgör monopolliknande ensamrättigheter 

vilka innehavaren inte har någon skyldighet att licensera till annan aktör. Därför utgör 

vanlig licensvägran normalt inte missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 

FEUF. Genom EU-domstolens praxis har det dock skapats utrymme för att licensvägran 

kan anses utgöra missbruk av dominerande ställning, vilket diskuteras nedan. 

                                                           
78 Jones, Sufrin, EU Competition Law, 2014, p. 271. 



19 

 

 

4.2    Licensvägran och doktrinen om exceptionella omständigheter 

Tillämpning av artikel 102 FEUF på grund av licensvägran har tagits upp i en rad mål 

EU-domstolen. Nedan diskuteras avgörandena Magill79, IMS80 och Microsoft81.  

 

Legitimiteten av att vägra att licensera en immaterialrättighet, och därmed frågan om 

missbruk av dominerande ställning, diskuterades av EU-domstolen för första gången i 

Magill. I Magill ville käranden Magill skapa en heltäckande TV-guide och för att 

genomföra detta var det nödvändigt att få tillgång till vissa TV-listor. De aktuella TV-

listorna ansågs vara immaterialrättigheter vilka ägdes av TV-bolag som vägrade att 

bevilja Magill en licens. Frågan för EU-domstolen blev om företräde skulle ges till TV-

bolagens immaterialrättigheter eller till konkurrensrätten. Domstolen uppmärksammade 

att licensvägran är en del av ensamrättigheterna och inte kan anses som missbruk endast 

för att aktören är dominerande,82 däremot kan utövandet av ensamrättigheterna anses som 

missbruk under särskilda omständigheter.83 EU-domstolen skapade ett test för missbruk 

av dominerande ställning, bestående av tre ”särskilda omständigheter”:84 1) 

immaterialrättigheten måste vara nödvändig för att skapa ny produkter för vilka det finns 

ett potentiellt konsumentbehov, 2) det finns inte några objektiva grunder för licensvägran, 

och 3) att licensvägran eliminerar konkurrens och därför reserveras den sekundära 

marknaden till patentinnehavaren.  

 

I IMS utvidgade EU-domstolen testet från Magill och kom fram till att licensvägran var 

förbjuden om tre rekvisit, snarlika dem i Magill, var uppfyllda:85 1) om licensen är 

nödvändig för utveckling av nya produkter för vilka det finns ett potentiellt 

konsumentbehov 2) det finns inte några objektiva grunder för licensvägran och 3) att 

patentinnehavaren tillskansar sig marknaden genom att stänga ute konkurrenter och 

                                                           
79 Förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill. 
80 Mål C-418/01, IMS. 
81 Mål T-201/04, Microsoft. Se även Mål C-238/87 Veng, vilket har viss relevans men inte kommer att 

diskuteras i detta arbete. 
82 Förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill, p. 49. 
83 Även kallade ”exceptional circumstances”, översatt ungefär ”exceptionella omständigheter”. Se 

förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill, p. 50. 
84 Förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill, p. 54-56. För diskussion om rekvisiten, se 

Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property rights – The Regulation of 

Innovation, s. 104 f. 
85 Mål C-418/01, IMS, p. 52. 
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därmed eliminera konkurrensen. Angående första rekvisitet om att licenstagaren måste 

utveckla nya produkter kan konstateras att det inte är missbruk att licensvägra så länge 

syftet med licensen endast är att priskonkurrera med samma produkter.  

 

Testet från IMS tillämpades sedan av Tribunalen i Microsoft. Microsoft hade vägrat att 

ge ut informationsprotokoll angående funktionssystem för gruppservrar. Protokollen var 

nödvändiga för att andra aktörer skulle kunna utveckla produkter som var kompatibla 

med Microsofts operativsystem. När Tribunalen tillämpade testet ansågs protokollen som 

nödvändiga för att andra aktörer skulle kunna producera nya produkter för vilka det 

potentiellt fanns konsumentefterfrågan, och att det kunde innebära negativa effekter för 

konkurrensen.86 Tribunalen ansåg att IMS-testet var uppfyllt och ansåg att Microsoft 

missbrukade sin dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF.87 Microsoft gick längre 

än IMS-testet då det inte behöver bevisas att konkurrensen faktiskt har eliminerats, det 

räcker med att den effektiva konkurrensen riskerar att elimineras.88  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det uppställs relativt höga krav för att 

”vanlig” licensvägran ska anses utgöra missbruk enligt artikel 102 FEUF, speciellt med 

tanke på att kravet om utveckling av nya produkter för vilka det finns 

konsumentefterfrågan. Med tanke på att de exceptionella omständigheterna får anses som 

ett undantag till huvudregeln om patentens höga skyddsnivå är det intressant hur EU-

domstolen förhåller sig till testet i Huawei. Testet nämns i förbifarten i Huawei,89 och det 

bör noteras att tillämpning av licensvägransmålen på SEP-situationer varken är 

problemfri eller självklar. SEP-innehavares licensvägran främst handlar om att tvinga 

licenstagaren att betala hög licensavgift medan ”vanlig” licensvägran främst handlar om 

att exkludera konkurrens.90 Förhållandet mellan doktrinen om ”exceptionella 

omständigheter” i vanlig licensvägran och SEP-innehavares talan om 

förbudsföreläggande är dock viktigt för hur EU-domstolen ansåg att förbudstalan kan 

anses som missbruk av dominerande ställning. Legitimiteten av hur domstolen tillämpade 

artikel 102 FEUF i Huawei diskuteras vidare under avsnitt 5.6. 

                                                           
86 Brown, Intellectual Property, Human Rights and Competition, s. 86. 
87 Mål T-201/04, Microsoft, det resoneras om de olika rekvisiten genom stora delar av beslutet. 
88 Mål T-201/04, Microsoft, p. 563. 
89 Mål C 170-13, Huawei, p. 46-48. 
90 Bastidas, Huaweimålet – förbudsföreläggande, villiga licenstagare, FRAND och missbruk av en 

dominerande ställning, s. 85. 
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5 Tillämpning av artikel 102 FEUF på SEP- 

    innehavares talan om förbudsföreläggande 

5.1    Inledning 

För att diskutera rättsläget om hur artikel 102 FEUF eventuellt kan tillämpas i SEP-

situationer och hur bedömningen av FRAND går till är det nödvändigt att granska 

utvecklingen innan Huawei. EU-domstolen hade inte avgjort något mål rörande FRAND-

åtaganden och SEPs innan Huawei och därför är de amerikanska och tyska 

rättsutvecklingarna samt Kommissionens beslut viktiga. Den amerikanska utvecklingen 

har minst relevans för bedömningen av Huawei och artikel 102 FEUF, men fungerar som 

viktigt diskussionsunderlag för alternativa lösningar. 

 

5.2    USA 

Nödvändiga patent inom ramen för standarder regleras annorlunda inom amerikansk 

konkurrensrätt jämfört med EUs konkurrensrätt. Exempelvis finns det inte någon exakt 

motsvarighet till artikel 102 FEUF.91 Det är relativt svårt att få överblick av att det 

amerikanska systemet då det är uppdelat i två separata delar; SEP-innehavare kan stämma 

in till både civila domstolar och till International Trade Commission (ITC).92 Ett 

styrdokument93 för hur ITC ska bedöma tvisterna skrevs år 2013 av Department of Justice 

(DOJ) och United States Patent and Trademark Office (USPTO). Dokumentets 

målsättning är att hitta en rimlig balans mellan immaterialrättigheternas ensamrätter och 

övriga samhällsintressen. Inställningen är relativt användarvänlig då det konstateras att 

endast ett passivt agerande av användaren i förhandlingarna eller förhalningstaktiker 

föranleder att SEP-innehavaren får väcka talan om förbudsföreläggande.94 

 

I civila domstolar är möjligheterna för SEP-innehavare att väcka talan om 

förbudsföreläggande relativt begränsade. Denna inställning slogs fast i det s.k. eBay-

målet95 från år 2006 där patentinnehavaren MercExchange hade väckt förbudstalan mot 

                                                           
91 Stora likheter finns dock i 2 § Sherman Act, 15 U.S.C. 
92 Zografos, The SEP-holders guide to the antitrust galaxy: FRAND and injunctions, s. 59. 
93 DOJ/USPTO, Policy Statement on Remedies for SEPs for Standard-Essential Patent Subject to 

Coluntary F/RAND Commitments, 8 januari 2013. 
94 Zografos, The SEP-holders guide to the antitrust galaxy: FRAND and injunctions, s. 59 f. 
95 eBay Inc. mot MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006). 
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eBay för patentintrång. För att en talan om förbudsföreläggande ska vara tillåten ansåg 

domstolen att innehavaren bl.a. måste visa att den har lidit oersättlig skada, s.k. 

”irraperable injury”,96 på grund av intrånget. MercExchange’s förbudstalan ansågs 

därmed inte som tillåten på grund av missbruk av dominerande ställning. 

 

Det restriktiva synsättet från eBay förstärktes av domare Posners yttrande i en 

patentintrångstvist mellan Motorola och Apple där Motorola yrkade på 

förbudsföreläggande.97 Posners yttrande utgår från premissen att när patentinnehavaren 

anmäler patent som nödvändiga till en SSO accepterar innehavaren FRAND-villkoren. 

Genom accepterade FRAND-villkor godtar SEP-innehavaren att ersättning endast erhålls 

genom licensavgifter och att talan om förbudsföreläggande därmed inte är tillåtna. 

Posners yttrande fokuserar på problemet som uppstår då SEP-innehavaren får ett 

förhandlingsövertag på grund av det ständiga hotet om förbudstalan kombinerat med 

skräcken för höga processkostnader vid eventuellt försvar mot en sådan talan.98 SEP-

innehavaren bör inte ha tillgång till förbudsföreläggande då det räcker med att väcka 

skadeståndstalan för att erhålla skälig kompensation. Båda parterna överklagade och 

överinstansen, court of appeal, konstaterade att Posners yttrande hade avvikit från eBay 

då ett förbud mot att väcka talan om förbudsföreläggande i praktiken införts.99 Trots att 

Posners yttrande inte fick stöd från högre instans väckte det omfattande diskussioner om 

vilka juridiska möjligheter SEP-innehavare bör tillåtas. 

 

5.3    Tyskland 

Patent kopplade till standarder har länge varit ett omdiskuterat ämne i tysk konkurrensrätt. 

Tyskland var tidigare än andra länder i EU med den typen av tvister på grund av att det 

inte är möjligt att ifrågasätta giltigheten och nödvändigheten av ett patent i samma process 

som talan om förbudsföreläggande, kombinerat med att Tyskland är EUs största marknad. 

Totalt avgörs 60-70 % av IT- och telekombolagens patenttvister inom EU i Tyskland.100 

 

                                                           
96 eBay Inc. mot MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006), p. 2. 
97 Apple Inc. mot Motorola Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (2012).  
98 Zografos, The SEP-holders guide to the antitrust galaxy: FRAND and injunctions, s. 60. 
99 Apple Inc. mot Motorola Inc., 757 F. 3d, 1286 (2014). 
100 McIver, Between patent protection and abuse of dominance: highest EU court issues landmark 

decision on standard-essential patents, s. 535. 
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Det första SEP-målet som högsta domstolen i Tyskland (Bundesgerichtshof - BGH) 

avgjorde var det s.k. Standard-Spundfass år 2004.101 En aktör som förfogade över patent 

inom en SSO-standard för tunnor avsedda för kemiskt material väckte talan om 

förbudsföreläggande mot en tillverkare på grund av patentintrång. Svaranden invände att 

käranden inte hade beviljat en licens för patenten på konkurrensrättsliga villkor, vilket 

var missbruk av dominerande ställning. BGH ansåg att en licenstagare kan invända om 

att få en tvångslicens i det fallet patentinnehavarens licensvillkor strider mot 

konkurrensrätten.102 

 

I maj 2009 avgjorde BGH det s.k. Orange-Book-målet.103 Bakgrunden till Orange-Book 

var följande. Teknikföretaget Philips förfogade över patenten till den faktiska standarden 

Compact Disc Recordable (CD-Rs och CD-RWs). För att andra aktörer skulle använda 

CD-Rs krävde Philips att de skulle uppfylla vissa krav som stod nedskrivna i ett dokument 

som kallades [the] Orange Book. I dokumentet stod bl.a. att aktörer som använder 

standarden CD-Rs måste licensera de nödvändiga patenteten av Philips. Philips väckte 

talan om förbudsföreläggande och skadestånd mot flera aktörer som inte hade uppfyllt 

kraven i Orange Book. En av aktörerna invände att en sådan förbudstalan är i strid med 

EUs och Tysklands konkurrensrätt, på grund av att de begärda licensvillkoren var 

diskriminerande.104 Den EU-rättsliga bestämmelsen var förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning i artikel 86 [102] FEUF. 

 

BGH slog fast att en potentiell licenstagare kan använda sig av ett konkurrensrättsligt 

försvar mot en patentinnehavares förbudstalan under särskilda omständigheter. Enligt 

BGH räcker det inte för användaren att visa att denne har blivit nekad en licens på 

FRAND-villkor, detta är endast ett förrekvisit för användaren.105 För att en förbudstalan 

ska anses utgöra missbruk måste användaren visa att denna är en ”villig licenstagare” 

genom att:106 

                                                           
101 Mål KZR 40/02, Standard-Spundfass. Översättning (ej officiell) av målet finns på International 

Review of Intellectual Property and Competition Law, volym 36, 2005, s. 741-755. 
102 För utförligare beskrivning, se Telyas, The Interface between Competition Law, Patents and Technical 

Standards, s. 217. 
103 Mål KZR 39/06, Orange-Book Standard. Översättning (ej officiell) av målet finns på International 

Review of Intellectual Property and Competition Law, volym 41, 2010, s. 369-375. 
104 Telyas, The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards, s. 218. 
105 Hoppner, Competition Law in Intellectual Property Litigation – the Case for a Compulsory License 

Defence Under Article 102 TFEU, s. 301. 
106 Mål KZR 39/06, Orange-Book Standard, punkt II(2)(b). 
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1) Lämna ett ovillkorligt erbjudande om att licensera patentet på villkor som inte kan 

nekas av innehavaren utan att denne missbrukar sin dominerande ställning; och 

2) Uppträda som att en licens var på plats, dvs. att betala in licensavgifter på ett 

bankkonto och avsäga sig rätten att ifrågasätta giltigheten av det aktuella patentet. 

 

Användarens möjligheter att försvara sig med konkurrensrätten är enligt BGH väldigt 

begränsade. Konsekvenserna av beslutet är att ansvaret för att definiera FRAND-villkor, 

gränserna för orimliga licensavgifter osv. läggs på den potentiella licenstagaren. 

Användaren tillåts inte heller att ifrågasätta patents giltighet eller innehavarens eventuellt 

föreslagna licensavgift. Beslutet har därför kritiserats för att vara patentinnehavarvänligt 

vilket försvårar inträdet i standarder.107 Om Orange-Book jämförs med ”exceptionella 

omständigheter”-doktrinen från IMS ser det ut som att det på vissa sätt är mindre 

komplicerat för en användare att erhålla en tvångslicens genom att åberopa IMS.108 Denna 

ordning kan ifrågasättas då tillträde till standarder är en viktig del av utvecklingen och 

därmed viktigt för slutkonsumenter. Det ska dock åter uppmärksammas på att Orange-

Book handlar om en faktisk standard, vilket gör situationen annorlunda då det t.ex. inte 

finns något FRAND-åtagande. 

 

5.4    Kommissionen 

5.4.1    Motorola och Samsung 

I Motorolabeslutet109 förfogade Motorola över ett antal SEPs inom standarder för teknik 

som Apple och Microsoft använde för att tillverka välkända produkter som iPhone, iPad 

och Xbox.110 Motorola hade anmält patenten till SSOs som nödvändiga och åtagit sig att 

licensera ut dem till FRAND-villkor. Motorola hade dock nekat att licensera ut aktuella 

SEPs till Apple och sedan väckt talan om förbudsföreläggande, trots att Apple hade följts 

                                                           
107 Lundqvist, Standardization under EU Competition Rules and US Antritrust Law, s. 320 ff. 
108 Se t.ex. kravet på att potentiella licenstagare ska bedöma konkurrensrättens gränser genom att lämna 

ett erbjudande som innehavaren inte får neka, något sådant krav finns inte i ”vanlig” licensvägran. 
109 Mål AT.39985, Motorolabeslutet. 
110 Lundqvist, Standardization under EU Competition Rules and US Antritrust Law, s. 338 f. 
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tysk praxis från Orange-Book och lämnat flertalet anbud till Motorola. Efter att Motorola 

väckt förbudstalan slöts ett konkurrensbegränsande licensavtal mellan parterna.111  

 

I april 2012 startade Kommissionen utredningar om Motorolas (och Samsungs) beteende 

och i maj 2013 valde Kommissionen att gå vidare med Motorolas förbudsföreläggande 

mot Apple. Kärnan i Motorolabeslutet handlar om gränsdragningarna mellan begreppet 

”villig licenstagare” och SEP-innehavares talan om förbudsföreläggande. Kommissionen 

konstaterar att rätten att väcka talan om förbudsföreläggande ingår som en del av 

immaterialrättigheterna, men kan anses som missbruk av dominerande ställning under 

exceptionella omständigheter.112 Kommissionen hänvisar här till de tidigare 

licensvägransmålen Magill, IMS och Microsoft.113 I Motorolabeslutet ansåg 

Kommissionen att det förelåg exceptionella omständigheterna i och med 

standardiseringsprocessen och att Motorola har åtagit sig, gentemot ETSI, att licensera 

SEPs till FRAND-villkor.114 Med den bakgrunden måste övriga omständigheter bedömas 

för att se om Motorolas beteende utgör missbruk. I sitt andra anbud erbjöd Apple att 

licensera patenten till FRAND-villkor och att tredje part skulle bestämma villkoren om 

parterna var oeniga om vad FRAND innebar.115 I och med det anbudet fullgjorde Apple 

kravet på ”villig licenstagare” enligt Orange-Book.116 På grund av att Apple uppfyllde 

kravet på ”villig licenstagare” fanns det inte några sakliga skäl för Motorola att väcka 

talan om förbudsföreläggande. De exceptionella omständigheterna kombinerat med 

frånvaron av sakliga skäl för förbudstalan ledde Kommissionen till slutsatsen att 

Motorola missbrukade sin dominerande ställning.117 

 

Samsungsbeslutet118 liknar Motorolabeslutet men är betydligt mindre omfattande och 

kommer därför att genomgås kortfattat. Samsung hade väckt talan i flera EU-länder om 

att Apples tillverkning av produkter utgjorde intrång av SEPs inom UMTS-standarden. 

Innan målet avgjordes av Kommissionen gjorde Samsung en rad åtaganden vilket 

Kommissionen ansåg var tillräckliga för att ärendet skulle anses som löst. Kommissionen 

                                                           
111 Bastidas, Huaweimålet – förbudsföreläggande, villiga licenstagare, FRAND och missbruk av en 

dominerande ställning, s. 90 f. 
112 Mål AT.39985, Motorolabeslutet, p. 278. 
113 Mål AT.39985, Motorolabeslutet, p. 256. 
114 Mål AT.39985, Motorolabeslutet, p. 281. 
115 Mål AT.39985, Motorolabeslutet, p. 302-303. 
116 Mål AT.39985, Motorolabeslutet, p. 307. 
117 Mål AT.39985, Motorolabeslutet, p. 496. 
118 Mål AT.39939, Samsungbeslutet. 
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höll dock diskussioner om frågorna som uppstått. Samma resonemang hölls som i 

Motorola angående att den potentiella licenstagaren inte ska vara ”ovillig”.119 Likt i 

Motorola görs bedömningen utifrån om licenstagaren har rätt till att angripa patentets 

giltighet och om denne går med att licensera till FRAND-villkor som kan bestämmas av 

tredje part. Kommissionens utgångspunkt är även i Samsung att SEP-innehavarens 

intresse ligger i att erhålla skälig ersättning.120 

 

5.4.2    Effekt av besluten 

Besluten klargjorde en del av frågorna om EUs omdiskuterade inställning till FRAND 

och SEPs. Det var dock en del frågor som lämnades obesvarade. Kommissionen höll 

exempelvis inte någon diskussion om vad en skälig licensavgift innebär eller hur denna 

ska bestämmas utan nöjde sig med att konstatera att domstolar kan besluta om detta om 

parterna inte kommer överens. En annan frågeställning som inte besvarades var 

definitionen av begreppet ”villig licenstagare”. Att licenstagaren är ”villig” var ett krav 

för att innehavarens förbudstalan ska anses utgöra missbruk och därför är det centralt att 

aktörer vet vad begreppet innebär. Kommissionen verkade snarare intresserad av 

diskussioner om när en licenstagare (inte) är att anse som ”ovillig”. Trots detta var 

diskussionen om ”ovillig licenstagare” en av de viktigaste delarna av besluten. En 

potentiell licenstagare ska inte, till skillnad från Orange-Book, anses ovillig på grund av 

denna inte vill ingå licensavtal vilket eliminerar möjligheten att testa giltigheten av 

patentet.121 Kommissionens utgångspunkt var att SEP-innehavaren skulle få ersättning 

för användning, vilket inte erhålls genom förbudsföreläggande utan genom att licensera 

ut patent till FRAND-villkor. Detta synsätt visas även genom de exempel122 som 

Kommissionen ställer upp för när det finns sakliga skäl att väcka förbudstalan. 

 

Sammanfattningsvis är Kommissionens inställning i Motorola och Samsung någonstans 

mellan den tyska inställningen från Orange-Book och den amerikanska inställningen från 

eBay och domare Posner. Kommissionens utgångspunkt om att patentinnehavare endast 

får väcka förbudstalan om den potentiella licenstagaren anses vara ”ovillig” innebär att 

innehavarens möjligheter är väldigt begränsade. Innehavarens rätt till ersättning är det 

                                                           
119 Mål AT.39939, Samsungbeslutet, p. 66. 
120 Mål AT.39939, Samsungbeslutet, p. 67. 
121 Framgår på flera ställen i Mål AT.39985, Motorolabeslutet. 
122 Att licenstagaren inte har finanser, inte vill följa FRAND-villkor etc., se Mål AT.39985, 

Motorolabeslutet, p. 427. 
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centrala och utebliven ersättning i specifika situationer är det enda som kan motivera 

förbudsföreläggande. Kommissionen klargjorde inte heller hur förfarandet ska ske 

angående vilken part som ska uppmärksamma användning, komma med första anbudet 

osv. 

 

5.5    Huawei 

5.5.1    Bakgrund till Huawei 

I juli 2015 avgjorde EU-domstolen det uppmärksammade Huaweimålet. 

Händelseförloppet innan tvisten var följande. Telekombolaget ZTE sålde s.k. basstationer 

på den tyska marknaden.123 Basstationerna inkluderade teknik som föll inom den s.k. 

”Long Term Evolution” (LTE) standarden (vanligen benämnd 4G), för vilken mer än 

4 700 patent har blivit anmälda som nödvändiga och erhållit SEP-status.124  

Telekombolaget Huawei hade lämnat ansökan till ETSI om att vissa patent var 

nödvändiga för LTE-standarden. De anmälda patenten erhöll SEP-status av ETSI i mars 

2009. Genom att tillverka basstationer utnyttjade ZTE teknik som var skyddad av 

Huawei’s SEPs. Mellan november 2010 och mars 2011 diskuterade Huawei och ZTE ett 

licensavtal avseende aktuella SEPs. Huawei angav en licensavgift som de ansåg vara 

rimlig men ZTE svarade att de istället önskade en korslicensering. Något slutligt anbud 

angavs inte av någon av parterna,125 och diskussionen avslutades. ZTE fortsatte trots detta 

att sälja basstationer i Tyskland utan att betala licensavgift. Efter de misslyckade 

diskussionerna väckte Huawei talan om förbudsföreläggande i Landgericht Düsseldorf 

(regional domstol i Tyskland). Huawei hävdade att ZTE begick patentintrång och yrkade 

därför på förbudsföreläggande, återkallande av varor samt skadestånd för användning. 

ZTE försvarade sig med att Huawei missbrukade sin dominerande ställning i strid med 

artikel 102 FEUF då ZTE var villiga att förhandla ett licensavtal.  

 

På grund av ett osäkert rättsläge vilandeförklarade Landgericht Düsseldorf målet och 

begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende fem frågor.126 Frågorna kan 

delas in i två sektioner; den första berör frågorna 1-4, om förbudsföreläggande och 

                                                           
123 Lundqvist, The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents: Some Early 

Comments on the Huawei Case, s. 185. 
124 Lundqvist, The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents: Some Early 

Comments on the Huawei Case, s. 184. 
125 Mål C 170-13 Huawei, p. 25. 
126 De hänskjutna frågorna kommer inte att skrivas ut här, se istället Mål C 170-13 Huawei, p. 39. 

http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
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skyldigheter för parterna under förhandlingarna av licensavtal; den andra berör fråga 5, 

om missbruk av dominerande ställning, återtagande av varor och skadestånd. Det finns 

dock vissa frågor som är materiellt viktigare. Enligt Lundqvist, vilket författaren 

instämmer i, kan Landgericht Düsseldorf’s hänskjutna frågor av störst materiell betydelse 

formuleras som följande:127  

 

1) När får en SEP-innehavare inte vägra åtkomst till ett SEP och inte väcka talan om 

förbudsföreläggande mot en användare som är att anse som en ”villig 

licenstagare”?  

2) Vad innebär FRAND-villkor och vilken av parterna ska stå för risken att definiera 

FRAND-villkoren? 

 

Innan EU-domstolens avgörande diskuteras kommer generaladvokatens yttrande att 

granskas. 

 

5.5.2    Generaladvokatens yttrande 

I november 2014 inkom generaladvokaten (GA) Wathelet med sitt förslag till 

avgörande.128 GA Wathelet delade upp yttrandet i fem delar (p. 40-102). För att göra 

yttrandet överskådligt redovisas delarna 1-3 kortfattat innan de materiellt viktigare 

delarna 4-5 diskuteras separat.129 Den första delen behandlar om inledande synpunkter, 

bl.a. om frågorna från Landgericht Düsseldorf (p. 40-46). I den andra delen behandlas 

Kommissionens inställning i Samsung och den tyska inställningen i Orange-Book-

avgörandet (p. 47-52). Varken Samsung eller Orange-Book kan tillämpas direkt på 

Huawei då användaren i Samsung uppfyllde kraven på en ”villig licenstagare” och 

Orange-Book handlade om en faktisk standard. Den tredje delen bemöter Landgericht 

Düsseldorf’s antagande att Huawei var i dominerande ställning (p. 53-58). 

Generaladvokaten gör inte någon egen bedömning i det föreliggande fallet men 

konstaterar att omständigheten att en aktör innehar ett SEP inte automatiskt innebär 

dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF. Den fjärde delen (p. 59-75) och femte 

                                                           
127 Lundqvist, The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents – From Orange 

Book Standard to the Huawei Case, s. 391. 
128 Mål C-170/13, Huawei - förslag till avgörande av generaladvokat Wathelet (generaladvokatens 

yttrande).  
129 Notera att generaladvokatens besvarande av de hänskjutna frågorna 4-5 inte kommer att diskuteras här, 

se istället Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 98-102. 

http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
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delen (p. 76-97) är de viktigaste för de materiella frågorna avseende tillämpningen av 

artikel 102 FEUF och diskuteras därför mer utförligt nedan. 

 

I den fjärde delen diskuteras ensamrättigheter kopplade till immaterialrättigheterna, rätten 

till domstolsprövning och konkurrensrätten. GA Wathelet argumenterar för att själva 

handlingen att väcka talan om förbudsföreläggande inte kan anses utgöra missbruk av 

dominerande ställning i artikel 102 FEUF eftersom förbudstalan är det främsta sättet för 

patentinnehavaren att skydda sin immaterialrättighet. Immaterialrättigheter är skyddade 

som fundamentala rättigheter enligt rätten till egendom i artikel 17.2 Stadgan.130 GA 

Wathelet framhåller dock att trots att immaterialrättigheter är skyddade enligt stadgan är 

det inte absoluta rättigheter. Tillämpningen av artiklarna 101-102 FEUF ska inte påverkas 

av skyddet för immaterialrättigheter. Dessutom stadgar artikel 12 i direktivet om 

säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (IPRED)131 att ersättning i vissa fall 

ska utgå istället för utfärdande av förbudsföreläggande, vilket leder GA Wathelet till 

slutsatsen att IPRED vittnar om att det finns situationer då rättigheten till att väcka talan 

om förbudsföreläggande kan begränsas.132 

 

Angående rätten till effektivt domstolsskydd konstateras det att rätten till 

domstolsprövning är reglerad i artikel 47 Stadgan. Enligt artikel 52.1 Stadgan kan dock 

rättigheter i Stadgan begränsas, men begränsningarna får inte inskränka den 

grundläggande rättigheten i fråga.133 Med bakgrund i rätten till domstolsprövning kan 

innehavarens förbudstalan utgöra missbruk av dominerande ställning endast under s.k. 

”särskilda omständigheter”.134 Huvudregeln är således att förbudstalan faller inom rätten 

till domstolsprövning enligt artikel 47 Stadgan och bara får begränsas i undantagsfall. 

 

GA Wathelet diskuterar sedan omständigheterna i Huawei jämfört med omständigheterna 

i licensvägransmålen. Enligt tidigare praxis kan licensvägran anses strida mot artikel 102 

FEUF endast om det föreligger ”särskilda omständigheter”.135 Omständigheterna i 

Huawei påminner om tidigare praxis om licensvägran då en licens krävs för att kunna 

                                                           
130 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p.61. 
131 Direktiv 2004/48/EG,om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, den 29 april 2004. 
132 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 63. 
133 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 66. 
134 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 67. 
135 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 69, där hänvisas det till Mål C-418/01 IMS. 
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producera produkter inom en viss standard. Det finns emellertid en väsentlig skillnad 

mellan Huawei och tidigare praxis då Huawei hade gjort ett åtagande om att licensera 

SEPs till FRAND-villkor. Därför anser GA Wathelet att tidigare praxis om licensvägran 

inte är helt tillämplig på målet. Istället ska specifika omständigheter om hur Huawei har 

beaktat sina åtaganden om FRAND-villkor var den avgörande faktorn.136 Vidare skapar 

standarder och anslutna SEPs ett beroendeförhållande mellan SEP-innehavaren och 

användaren.137 Om en användare objektivt sätt är redo, angelägen och lämpad att ingå ett 

licensavtal innebär talan om förbudsföreläggande mot denne att en metod har använts 

som inte anses vara ”normal konkurrens” (eller ”competition on the merits”).138 Ett sådant 

agerande skadar därför konkurrensen och är till nackdel för aktörer och konsumenter.139 

Mot denna bakgrund bedömer GA Wathelet att både SEP-innehavarens och 

intrånggörararens beteenden måste bedömas för att komma fram till om talan om 

förbudsföreläggande ska anses vara missbruk av dominerande ställning.140 

 

I den avslutande femte delen diskuteras tillämpningen i det aktuella fallet. GA Wathelet 

uppställer krav på SEP-innehavaren och på intrångsgöraren för att de inte ska anses 

missbruka sin dominerande ställning respektive möjligheten att använda artikel 102 

FEUF som försvar. Två krav uppställs på SEP-innehavaren. Det första är att innehavaren 

måste informera intrångsgöraren om intrånget och då specificera intrånget avseende vilka 

patent, hur de har utnyttjats osv. Att innehavaren måste informera intrångsgöraren 

motiveras genom att det kan vara svårt för en användare att känna till alla SEPs inom en 

standard och därmed kan intrång ske av misstag. Mot den bakgrunden är det rimligt att 

ett licensavtal ingås efter att användningen har inletts.141 Det andra kravet är att SEP-

innehavaren redovisar ett anbud till användaren, vilket ska vara baserat på FRAND-

villkor. Det är viktigt att anbudet innehåller exakt summa för licensavgiften och sättet den 

har beräknats på.142 Detta anses inte som oproportionerligt att kräva av SEP-innehavaren 

då denne självmant har anmält patentet till ETSI och därmed godtagit att licensera ut det 

till tredje part på FRAND-villkor. Genom detta har innehavaren självmant begränsat 

                                                           
136 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 70. 
137 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 71. 
138 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 73-74. 
139 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 74. 
140 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 75. 
141 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 81-82. 
142 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 85. 
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ensamrätten av sin immaterialrättighet.143 GA Wathelet uppställer även krav på 

användaren för att använda artikel 102 FEUF som försvar. Användaren ska snabbt och 

seriöst svara på anbudet från SEP-innehavaren. Om användaren inte accepterar budet ska 

denne snarast komma med ett seriöst motbud. Kravet som uppställs på användaren är 

viktigt för att se om dennes beteende är taktiskt, förhalande eller oseriöst.144 Hur lång tid 

det får förflyta mellan anbud och motbud beror på den tidsperioden som SEP-innehavaren 

har för att få avkastning från patentet, det s.k. ”affärsmässiga fönstret”.145 Bedömningen 

ska göras av nationell domstol.146 Om användaren inte uppfyller kraven och bedöms som 

oseriös kan alltså SEP-innehavaren, så länge denne har uppfyllt sina krav, väcka talan om 

förbudsföreläggande utan att missbruka sin dominerande ställning. 

 

5.5.3    EU-domstolen 

5.5.3.1    Översiktlig disposition av avgörandet och omformulering av frågorna 

När EU-domstolens besvarande Landgericht Düsseldorf’s hänskjutna frågor delades 

svaret upp annorlunda jämfört med generaladvokatens yttrande. De hänskjutna frågorna 

1-4 diskuteras i en första del (p. 40-71) och fråga 5 diskuteras i en avslutande del (p. 72-

76). Det kan dock hittas fyra (ej markerade av domstolen) indelningar, vilka inte 

korrelerar direkt med de hänskjutna frågorna 1-4, i den första delen. Totalt kan avgörandet 

alltså delas in i fem sektioner:147 1) utgångpunkter avseende tillämpningen av artikel 102 

FEUF och ”competition on the merits”, 2) diskussion om talan om förbudsföreläggande 

teoretiskt kan utgöra missbruk, 3) förhållandet mellan skyddet för immaterialrättigheter 

och rätten till effektivt rättsmedel, 4) parternas skyldigheter samt svaren på de fyra första 

frågorna, och 5) om yrkande om skadestånd och redovisning av användning kan utgöra 

missbruk samt svaret på frågan. Angående den första delen, om artikel 102 FEUFs 

utgångpunkter, kan det kortfattat nämnas att domstolen påminde om att missbruk är ett 

objektivt begrepp som innebär beteende från patentinnehavaren som inte är att anse som 

normal konkurrens.148  

 

                                                           
143 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 86. 
144 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 88. 
145 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 89. 
146 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 90. 
147 För liknande uppdelning, se Bastidas, Huaweimålet – förbudsföreläggande, villiga licenstagare, 

FRAND och missbruk av en dominerande ställning, s. 98. 
148 Mål C-170/13, Huawei, p. 44-45. 
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Innan resten av domstolens svar gås igenom bör det noteras att domstolen inte besvarade 

de hänskjutna frågorna av störst materiell betydelse.149 Enligt Lundqvist gjorde 

domstolen istället en tyst omformulering av de hänskjutna frågorna, den omformulerade 

frågan kan beskrivas som:150  

 

1) I enlighet med vilken process ska användarens åtkomst till SEPs godkännas och 

innehavaren talan om förbudsföreläggande förbjudas enligt konkurrensreglerna?  

 

När domstolens avgörande diskuteras kan det kan vara värdefullt att beakta att denna 

omformulering av frågorna innebär att fokus ligger på förfarandeförpliktelser. Alla delar 

av avgörandet är dock av intresse och för att göra redovisningen av avgörandet 

överskådligt diskuteras de ovan nämnda delarna 2-4 delarna separat nedan.  

 

5.5.3.2    Om förbudstalan kan utgöra missbruk av dominerande ställning 

Domstolen diskuterar om en talan om förbudsföreläggande teoretiskt sett kan utgöra 

missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF (p. 46-54). Av tidigare praxis 

om licensvägran151 följer det att endast utövandet av ensamrätten knuten till 

immaterialrättigheter som utgångspunkt inte utgör missbruk av dominerande ställning. 

Ensamrätten inkluderar talan om förbudsföreläggande.152 Sedan argumenterar domstolen 

om att de tidigare licensvägransavgörandena visar att utövandet av immaterialrättigheter 

i undantagsfall kan innebära missbruk.153 Den förevarande situationen är dock annorlunda 

än licensvägransmålen då Huawei gäller patent som är nödvändiga för en standard och 

att alla konkurrenter som vill producera varor inom den standarden därmed måste 

licensera patenten.154 Huawei skiljer sig också från licensvägransmålen genom att patent 

endast har fått status som SEP efter att innehavaren oåterkalleligt har gjort ett åtagande 

om att licensera patentet till FRAND-villkor.155 Om en SEP-innehavare väcker talan om 

förbudsföreläggande kan denne stänga ut konkurrenterna från standarden och reservera 

                                                           
149 Se avsnitt 5.5.1 för vad som kan anses som de materiellt viktigaste frågorna. 
150 Lundqvist, The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents – From Orange 

Book Standard to the Huawei Case, s. 391. 
151 Mål C-170/13, Huawei, i p. 46 refereras det till Mål C-238/87 Veng. p. 8, Förenade målen C-241/91 P 

och C-242/91 P, Magill, p. 49 och Mål C-418/01 IMS, p. 34. 
152 Mål C-170/13, Huawei, p. 46. 
153 Mål C-170/13, Huawei, i p. 47 refereras det till Förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill, 

p. 50 och Mål C-418/01 IMS, p. 35. 
154 Mål C-170/13, Huawei, p. 48-49. 
155 Mål C-170/13, Huawei, p. 51. 

http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
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sig tillverkning av produkterna.156 Mot den bakgrunden kom domstolen till slutsatsen att 

innehavarens FRAND-åtagande skapar ”berättigade förväntningar” och om innehavaren 

vägrar licensera till FRAND-villkor kan en förbudstalan utgöra missbruk.157 Teoretiskt 

sett finns det därmed möjligheter för användaren att invända att förbudstalan utgör 

missbruk av dominerande ställning. Domstolen framhåller dock att SEP-innehavaren 

endast är skyldig att licensera till FRAND-villkor.158  

 

5.5.3.3    Relationen mellan immaterialrättigheter och rätten till rättsmedel 

Domstolen diskuterar relationen mellan immaterialrättigheter och rätten till rättsmedel 

samt hur dessa rättigheter vägs mot upprätthållandet av konkurrensen (p. 55-59). 

Immaterialrättigheterna har starkt skydd enligt artikel 17.2 Stadgan och IPRED och rätten 

till effektivt domstolsskydd skyddas enligt artikel 47 Stadgan.159 Rätten till rättsmedel 

försvinner inte i samband med åtagandet att licensera till FRAND-villkor då en användare 

måste ingå licensavtal för att få använda patentet. SEP-innehavaren förlorar alltså inte sin 

rätt till förbudstalan men på grund av FRAND-åtagandet måste innehavaren iaktta 

särskilda krav i samband utövandet av rätten till effektivt domstolsskydd.160 Praktiskt sett 

innebär detta att det är tveksamt om SEP-innehavarens rätt till effektivt rättsskydd 

kvarstår om denna inte har fullgjort alla sina förfarandeförpliktelser.   

 

5.5.3.4    Skyldigheter för SEP-innehavare och användare 

I denna del går domstolen igenom de materiellt viktigaste frågorna; skyldigheter som 

SEP-innehavaren måste ta hänsyn till för att inte missbruka sin dominerande ställning och 

förpliktelser för licenstagaren för att leva upp till kraven som ”villig licenstagare” (p. 60-

70). I stora drag följer domstolen GA Wathelets yttrande (yttrandets femte del, p. 76-97).  

 

Domstolen börjar med att ställa upp två krav på SEP-innehavaren. Det första kravet är att 

innehavaren måste informera användaren om intrånget och specificera vilka patent det 

handlar om.161 Här anser domstolen, likt GA Wathelet, att användaren inte behöver vara 

                                                           
156 Mål C-170/13, Huawei, p. 52. 
157 Mål C-170/13, Huawei, p. 53. 
158 Mål C-170/13, Huawei, p. 54. 
159 Mål C-170/13, Huawei, p. 57. 
160 Mål C-170/13, Huawei, p. 58-59. 
161 Mål C-170/13, Huawei, p. 61. 
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medveten om sitt intrång på grund av det stora antalet nödvändiga patent i formella 

standarder.162 Det andra kravet är att innehavaren, efter att användaren har förklarat sig 

villig att ingå licensavtal, måste lämna ett första anbud. Anbudet ska vara konkret, 

skriftligt och baserat på FRAND-villkor avseende bl.a. angivande av licensens storlek 

och beräkningsmetod.163 Domstolen anser att SEP-innehavaren är bättre lämpad än 

användaren att beräkna licensavgift på grund av eventuellt tidigare licensavtal.164  

 

Domstolen uppställer sedan förpliktelser på användaren för att denna ska anses som 

”villig licenstagare” och därmed kunna använda artikel 102 FEUF som försvar vid en 

eventuell förbudstalan. När innehavaren lämnar ett anbud måste användaren reagera 

omsorgsfullt i enlighet med god tro och normalt handelsbruk på området. Det får 

exempelvis inte förekomma några förhalningsmetoder från användaren, om användaren 

inte godtar anbudet måste denna inom kort tidsperiod lämna ett skriftligt motbud på 

FRAND-villkor.165 För det fallet att användaren använder patentet samtidigt som denna 

har avvisat innehavarens anbud ska en ”lämplig säkerhet” utställas under tiden tills 

licensavtal har ingåtts. Lämplig säkerhet kan exempelvis vara en bankgaranti med ett 

belopp beräknat på användningen.166 Om parterna inte kommer överens om vad FRAND-

villkoren i en specifik situation innebär finns det inte några hinder mot att parterna 

kommer överens om att oberoende tredje part ska bestämma licensavgiftens storlek.167 

Vidare anser domstolen att användaren när som helst under eller efter förhandlingarna, i 

enlighet med artikel 47 stadgan, har rätt att bestrida giltigheten och/eller nödvändigheten 

av innehavarens patent.168  

 

Det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera om ovan nämnda kriterier är 

uppfyllda.169 Domstolen sammanfattar sedan kriterierna och konstaterar att förbudstalan 

inte är missbruk av dominerande ställning om innehavaren uppfyller uppställda 

förfarandeförpliktelser medan användaren inte uppfyller sina förfarandeförpliktelser.170 

 

                                                           
162 Mål C-170/13, Huawei, p. 62. 
163 Mål C-170/13, Huawei, p. 63. 
164 Mål C-170/13, Huawei, p. 64. 
165 Mål C-170/13, Huawei, p. 65-66. 
166 Mål C-170/13, Huawei, p. 67. 
167 Mål C-170/13, Huawei, p. 68. 
168 Mål C-170/13, Huawei, p. 69. 
169 Mål C-170/13, Huawei, p. 70. 
170 Mål C-170/13, Huawei, p. 71. 
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5.5.3.5    Om talan om skadestånd och redovisning av användning innebär missbruk 

I sista delen besvarar domstolen frågan om talan om skadestånd och redovisning av 

patentens användning (p. 72-76). Domstolen anser att en sådan talan inte har någon direkt 

inverkan på hur varor som överensstämmer med standarden och som har producerats av 

konkurrenter fortsätter att säljas på marknaden.171 Omständigheterna som föreligger i 

Huawei kan därför inte anses utgöra missbruk av dominerande ställning på grund av talan 

om skadestånd och redovisning av användning.172  

 

5.6    Huawei och licensvägransmålen 

Innan Huawei’s delar av störst praktisk betydelse173 analyseras bör något sägas om hur 

domstolen i Huawei förhöll sig till de tidigare licensvägransmålen och motiveringen till 

hur artikel 102 FEUF tillämpades. Frågan är alltså vilken legitimitet domstolen hade att 

besluta om att begränsa SEPs ensamrättigheter med stöd av artikel 102 FEUF. Tidigare 

har licensvägranspraxisen och doktrinen om ”exceptionella omständigheter” varit det 

enda sättet att tillämpa artikel 102 FEUF i licensmål. Både generaladvokatens i sitt 

yttrande och domstolen diskuterar kort om tidigare licensvägransmål. En jämförelse 

mellan dem och tidigare praxis kommer att göras för att se hur domstolen motiverade 

tillämpningen av artikel 102 FEUF.  

 

Enligt GA Wathelet är omständigheterna i Huawei inte helt likvärdiga med de tidigare 

licensvägransmålen. Det synsättet grundas i att grundpremisserna förändras när en aktör 

åtar sig att licensera patent på FRAND-villkor.174 Han hänvisar till Veng om att ett 

missbruk av en immaterialrättighet kräver både ett beroendeförhållande och att 

patentinnehavaren använder metoder som inte kan räknas som ”normal konkurrens” 

(competition on the merits).175 Generaladvokaten tillämpar sedan dessa kriterier på 

FRAND-situationer och konstaterar att det föreligger en beroendesituation på grund av 

att patentets tekniska lösning har införlivats i en teknisk standard och att ”normal 

konkurrens” åsidosätts då patentinnehavaren vägrar att licensera till en ”villig 

licenstagare” trots att det finns ett FRAND-åtagande. Därmed anser GA Wathelet att en 

                                                           
171 Mål C-170/13, Huawei, p. 74. 
172 Mål C-170/13, Huawei, p. 75-76. 
173 Dvs. delarna om parternas förfarandeförpliktelser och bedömningen av FRAND, se avsnitt 5.7-5.8. 
174 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 70. 
175 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 72-73. 
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vägran att licensera teoretiskt sett kan utgöra missbruk av dominerande ställning och 

artikel 102 FEUF tillämpbar.176 

 

Domstolens motivering till att SEP-innehavares förbudstalan utgör missbruk var betydligt 

mer kryptisk. Domstolen går kortfattat igenom tidigare licensvägranspraxis för att sedan 

hänvisa till GA Wathelets konstaterande om att omständigheterna i fallen skiljer sig åt. 

Ingen hänvisning till Veng görs av domstolen, vilket bör tolkas som att domstolen inte 

accepterade att generaladvokaten använde Veng som referens för att identifiera missbruk. 

I övrigt gjorde domstolen inte några uttalade referenser till licensvägransmålen utan drog 

snarare outtalade kopplingar. Kravet från IMS på att licensen ska vara nödvändig täcks 

genom att genom att ett SEP är nödvändigt för en standard och därmed nödvändigt för 

alla konkurrenter som vill producera varor inom den standarden.177 Domstolen drar också 

kopplingar till kravet om konkurrenseliminering i IMS; på grund av att patent har fått 

SEP-status kan en innehavare utesluta konkurrenter och förbehålla sig tillverkningen av 

produkter inom en standard genom att vägra licens.178 FRAND-åtagandet i sig verkar 

svara mot det tredje IMS-kravet om att det inte ska finnas några objektiva grunder för 

licensvägran, vilket det inte gör då en ”villig licenstagare” säkerställer att innehavaren får 

ersättning för användningen. 

 

Angående eliminering av konkurrens kan rimligheten i domstolens argument ifrågasättas. 

I vanliga licensvägransfall så har patentinnehavaren ett faktiskt monopol på tekniken som 

patentet skyddar och kan därmed stänga ute konkurrenter om dessa inte erhåller licenser. 

Inom formella standarder kan situationen knappast anses vara densamma. En standard 

används oftast av flertalet aktörer för olika typer av produkter och följaktligen leder en 

SEP-innehavares förbudstalan mot en användare inte till eliminering av all konkurrens på 

marknaden. Snarare snedvrider en sådan licensvägran konkurrenssituationen för en 

enskild aktör och inte marknaden som helhet. Med den bakgrunden är det tveksamt om 

en SEP-innehavare kan ”förbehålla sig tillverkningen” av varor genom att vägra att 

licensera. Det borde endast vara i sällsynta fall som en SEP-innehavares licensvägran 

innebär faktisk eliminering av konkurrensen. Detta innebär att referensen till IMS 

                                                           
176 Mål C-170/13, Huawei - generaladvokatens yttrande, p. 74. 
177 Mål C-170/13, Huawei, p. 49. 
178 Mål C-170/13, Huawei, p. 52. 
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angående konkurrenseliminering kan ifrågasättas och därmed är min uppfattning att 

tillämpningen av artikel 102 FEUF i Huawei inte framstår som helt klarlagd. 

 

Sammantaget kan det göras gällande att domstolens kopplingar till tidigare praxis är 

tydliga men inte helt överensstämmande. Domstolen lutar sig till viss del mot doktrinen 

om ”exceptionella omständigheter”, utan den hade det antagligen varit komplicerat att så 

tydligt frångå Orange-Book. Att kriterierna från IMS inte går att applicera helt på den nya 

situationen i Huawei var möjligtvis en anledning till att domstolen, utan vidare 

motivering, slog fast att tidigare praxis inte var helt applicerbar. Genom att konstatera att 

situationerna inte är lika varandra var det inte nödvändigt att forcera in betydelser i 

rekvisiten från IMS och gav domstolen större utrymme. Däremot motiverade inte 

domstolen på ett övertygande sätt varför artikel 102 FEUF var tillämpbar i Huawei. Viss 

kritik mot domstolen kan därför framföras då det är viktigt att veta tillämpligheten och 

gränserna av artikel 102 FEUF.179 

 

5.7    Är förfarandeprocessen klarlagd efter Huawei? 

Domstolens svar i Huawei ger upphov till en rad olika tolkningar och eventuella 

tillämpningsproblem. Jämfört med Motorolabeslutet och Orange-Book förtydligar 

domstolen delar av processen men angående frågan om när en talan om 

förbudsföreläggande är en godkänd åtgärd är Huawei knappast helt tydlig. Nedan 

kommer förfarandeprocessen, tolkningar och konsekvenser av det uppställda förfarandet 

att diskuteras och analyseras.  

 

De processuella förpliktelserna som EU-domstolen konstruerade för parterna är, enligt 

min uppfattning, den viktigaste delen av Huawei. Ett tydligare förfarande var nödvändigt 

för att aktörerna skulle få vetskap om hur de bör agera för att inte strida mot artikel 102 

respektive kunna försvara sig med artikel 102, en sorts s.k. ”safe-habour”-regler för båda 

parterna. Tanken bakom att strukturera förfarandet var antagligen att om parterna följer 

förfarandet kommer de flesta tvisterna att lösas genom att parterna kommer överens, dvs. 

inte behöver gå till domstol, eller att en tredje part assisterar med tvisten.180 Problem 

                                                           
179 En invändning mot denna kritik kan dock göras om att den främst framstår som av akademisk 

betydelse och därför till viss del saknar praktisk relevans. 
180 Att tredje part bestämmer licensavgiften nämns också av domstolen, se Mål C-170/13, Huawei, p. 68. 
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uppstår dock när parterna inte kommer överens själva och SEP-innehavaren väcker talan 

om förbudsföreläggande. För att göra diskussionen tydligare kommer en kortfattad 

genomgång av förfarandeförpliktelserna göras: I det första steget åläggs innehavaren att 

informera användaren om intrånget och lämna ett FRAND-bud. För att budet ska uppfylla 

förfarandeförpliktelserna krävs det bl.a. att innehavaren uppger licensavgiftens storlek 

samt beräkningsmetoden, vilket innebär att innehavaren bär den största risken med att 

definiera FRAND. I nästa steg ska användaren acceptera budet eller ställa säkerhet, svara 

skyndsamt med ett FRAND-motbud och respektera det allmänna förbudet mot 

förhalningstaktik. Om innehavaren inte uppfyller förfarandet är en talan om 

förbudsföreläggande inte accepterad. Om innehavaren uppfyller förfarandet men 

användarens inte gör det är ett försvar enligt artikel 102 FEUF inte tillämpbart och 

innehavarens talan om förbudsföreläggande blir därmed en accepterad åtgärd. 

Presumtionen är att den parten som bryter mot förfarandereglerna missgynnas men att 

SEP-innehavaren har ett större ansvar som den drivande parten.  

 

Mot den bakgrunden kan en problematisk situation uppstå då parterna inte på egen hand 

har kommit överens om licensvillkoren och nationell domstol i efterhand anser att ingen 

av parterna har lämnat bud på FRAND-villkor trots att de har följt förfarandet i övrigt. 

Två bud som inte uppfyller FRAND bör inte vara ett orimligt scenario med tanke på att 

aktörerna inte vet vad nationella domstolar anser utgöra FRAND. Exempelvis; om det 

poneras att Landgericht Düsseldorf kommer till slutsatsen att både Huawei och ZTE 

följde förfarandet, men att ingen av parterna lämnat bud på FRAND-villkor,181 har alltså 

EU-domstolen inte på ett tydligt sätt lämnat riktlinjer om ett förbudsföreläggande ska 

godkännas eller inte. För att belysa hur parters inställningar om licensavgifter kan skilja 

väldigt mycket, och därmed göra att buden i högre utsträckning anses vara icke-FRAND, 

kan t.ex. det amerikanska målet Microsoft mot Motorola182 nämnas. Utan att diskutera 

målet materiellt var parternas inställningar om vad som var skälig ersättning för 

Microsofts SEP-användning väldigt långt ifrån varandras,183 och i en liknande situation 

är det inte orimligt att en nationell domstol underkänner båda parternas bud som icke-

                                                           
181 Det kan dock noteras att ingen av parterna i Huawei lämnade något slutgiltigt bud eller uppfyllde 

samtliga förfarandeförpliktelser, se avsnitt 5.5.1. 
182 Microsoft mot Motorola, C10-1823 JLR (2013). 
183 Apple erbjöd ca en tiotusendel av vad Motorola krävde. För genomgång av buden och skillnaderna 

dem emellan, se Lundqvist, Standardization under EU Competition Rules and US Antritrust Law, s. 358 

f. 
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FRAND. Det kan upplevas onödigt att EU-domstolen inte besvarade vad som händer i en 

sådan situation. Enligt min tolkning av domen är det dock ganska klarlagt att SEP-

innehavaren, som huvudregel, inte har rätt att väcka förbudstalan om ingen av parterna 

har lämnat bud på FRAND-villkor men följt förfarandet i övrigt. För att innehavaren ska 

få denna rätt måste denna uppfylla sina förpliktelser och lämna bud på FRAND-villkor, 

oavsett om användaren inte lämnar ett motbud på FRAND-villkor. Denna ordning kan 

motiveras med att domstolen vill skapa incitament för innehavaren att lämna ett rimligt 

första bud.  

 

Detta leder till den snarlika frågan om användarens samtliga förfarandeförpliktelser, dvs. 

att lämna ett motbud utan förhalningsmetoder osv., försvinner på grund av att 

innehavarens bud inte är FRAND. Skillnaden från den förra frågan är att användaren då 

hade fullgjort alla förpliktelser utom FRAND medan frågan här är om användaren inte 

behöver följa någon del av förfarandet. Här bör noteras att det kan finnas en viktig, ej 

utskriven, skillnad om innehavaren har agerat i tron om att förfarandet och FRAND 

efterlevdes men att domstol i efterhand anser att budet inte uppfyllde FRAND-villkor. 

Tolkning av domen leder till slutsatsen att förfarandeprocessens grundtanke är att 

parterna ska upprätta ett licensavtal utan förhalningstaktiker och att användarens 

förpliktelser därmed inte bör falla bort vid ett bud som inte anses som FRAND. En sådan 

slutsats innebär att innehavaren, trots att dennes bud inte var på FRAND-villkor, kan 

väcka förbudstalan då användaren inte följer några processuella förpliktelser. Skillnaden 

från första frågan är alltså att situationen rimligtvis bör bedömas annorlunda beroende på 

om användaren följer övriga förfarandeförpliktelser. Men detta är en oklar del av domen 

vilken också kan tolkas motsatsvis, som att användaren aldrig har några 

förfarandeförpliktelser när innehavarens första bud inte är FRAND. Om användare tolkar 

Huawei på det senare sättet kan dessa bli uppmuntrade att inte följa processen när de 

bedömer innehavarens bud som icke-FRAND, på grund av att risken för förbudstalan 

faller bort och innehavarens enda åtgärd blir att väcka skadeståndstalan. Skadeståndstalan 

är en relativt ineffektiv åtgärd då skadeståndet inte bör hamna högre än licensavgiften 

enligt FRAND. Om nationella domstolar väljer att tolka förfarandet på det här sättet 

innebär det att det blir kostsamt och tidskrävande för innehavarna att få ersättning om det 

första budet inte är FRAND, vilket i sin tur ökar reverse-hold-up-problemet. Denna del 

av Huawei bör kritiseras då domstolen, trots att den omformulerade Landgericht 
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Düsseldorfs frågor till att främst handla om förfarandet,184 formulerade svaret otydligt 

vilket lämnar onödigt tolkningsutrymme för aktörerna. 

 

I övrigt finns det, enligt min uppfattning, ytterligare ett potentiellt problem med 

domstolens förfarandeprocess; frågan om SEP-innehavaren har rätt att väcka förbudstalan 

då båda parterna har följt förfarandet och lämnat bud på FRAND-villkor men ändå inte 

kommer överens om licensvillkoren. Om båda parterna har följt förfarandet och lämnat 

bud på FRAND-villkor verkar domstolen förutsätta att parterna kommer att komma 

överens, vilket enligt min mening är en osäker presumtion. De nationella domstolarnas 

tolkningar av FRAND kan exempelvis leda till situationen då två bud som ligger långt 

ifrån varandra båda bedöms som FRAND, varför det inte är självklart att parterna kommer 

överens själva trots att de har följt förfarandet. Domstolen har formulerat rätten till att 

väcka förbudstalan till situationen då innehavaren har fullgjort förpliktelser och lämnar 

bud på FRAND-villkor, samtidigt som användaren inte uppfyller förpliktelserna. 

Innehavarens möjligheter verkar därför vara begränsade till situationen då användaren 

inte lämnar motbud enligt uppställda krav. Detta leder rimligtvis till slutsatsen att 

innehavarens förbudstalan alltid utgör missbruk av dominerande ställning då användaren 

har lämnat ett korrekt motbud. Om denna slutsats stämmer får det följden att användarens 

incitament att acceptera SEP-innehavarens första bud är begränsade, användaren kan 

istället följa de processuella förpliktelserna och lämna ett bud som ligger under 

innehavarens bud men som antagligen är på FRAND-nivå. Innehavaren kan därmed inte 

förbjuda användaren att använda patentet, det som återstår är skadeståndstalan. När båda 

parterna har följt förfarandet och lämnat bud på FRAND-villkor hamnar alltså 

innehavaren i en sämre förhandlingsposition än användaren. 

 

Sammantaget fanns det innan Huawei ett stort behov av att klargöra hur processen bör gå 

till, när artikel 102 FEUF kan användas som försvar och när förbudstalan är en accepterad 

åtgärd. Domstolen lyckades till viss del med detta genom förtydligandet av förfarandet 

att den parten som inte följer förförandet kommer att missgynnas. Domstolen ambition 

verkar ha varit att ta sikte på att upprätta en process där parterna ska komma överens utan 

domstolar. Detta lyckades dock inte fullt ut då det finns vissa tolkningssvårigheter om 

                                                           
184 Se avsnitt 5.5.1 för de viktigaste hänskjutna frågorna och avsnitt 5.5.3.1 för förklaring angående 

omformuleringen. 
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vad domstolen avser med förfarandet. Dessutom är det oklart vad som händer om 

innehavaren följer förfarandet men budet inte är på FRAND-villkor samtidigt som 

användaren inte följer förfarandet. En möjlig tolkning av domen leder till att innehavaren 

missgynnas i samtliga situationer där det första budet inte anses vara FRAND. Ett 

problem med en sådan tolkning är att innehavaren aldrig kan vara säker på vad som anses 

vara FRAND då detta tolkas av nationella domstolar. Dessa oklarheter kan kritiseras för 

att vara kontraproduktiva mot eventuella ambitioner att reducera patentkrigen. 

Kombinerat med att domstolen inte definierade FRAND, se nästa avsnitt för diskussion, 

kommer det uppstå många situationer som inte går att lösa genom att tolka Huawei.  

 

5.8    Bedömning av FRAND 

Att rättsläget är säkerställt är viktigt för aktörer och investerare involverade i 

standardiseringsprocesser. Domstolen valde dock att inte definiera eller upprätta riktlinjer 

för FRAND utan överlämnade tolkningen av vad som är fair and reasonable [terms] till 

nationella domstolar. Det kommer inte heller göras någon sådan bedömning av fair and 

reasonable [terms] i denna diskussion, istället görs en analys om det var korrekt av 

domstolen att inte definiera FRAND. För att göra bedömningen om det var korrekt att 

inte definiera FRAND kommer potentiella konsekvenser kopplade till en eventuell 

definition att diskuteras. Efter det kommer också en kortare diskussion att hållas om en 

definition från fristående organisation hade varit lämpligt. 

 

När FRAND inte är definierat är nationella domstolar fria att göra situationsanalyser och 

därefter komma till slutsatsen om vad som anses vara fair and reasonable. 

Bedömningarna blir därmed flexibla till de faktiska omständigheterna vilket är viktigt då 

bedömningarna bör skilja mycket mellan tvisterna. En del SEPs har exempelvis väldigt 

marginell betydelse för en standard medan en SEP-portfölj från en stor aktör kan vara 

essentiell för att teknikens funktion. Det är därför inte önskvärt att domstolen definierar 

FRAND genom att ställa upp t.ex. procentsatser för hur mycket ett SEP är värt.  

 

Det finns dock relativt mycket problem med att FRAND inte har definierats. En av 

konsekvenserna är att aktörer inte får någon vägledning om vad fair and reasonable 

[terms] innebär. Då FRAND inte har definierats är det inte möjligt för SEP-innehavare, 

som enligt förfarandet i Huawei ska lämna första budet, att veta om det första budet 
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uppfyller FRAND-villkoren. En av riskerna är att företag som agerar på marknader täckta 

av formella standarder kan strida mot artikel 102 FEUF utan intentioner att göra så, vilket 

kan avskräcka från att agera inom formella standarder. Ett sådant händelseförlopp kan 

vara då en SEP-innehavare tror att denna har följt alla delar av förfarandet enligt Huawei, 

inklusive att budet är lämnat på FRAND-villkor, samtidigt som användaren inte har följt 

förfarandet. Om innehavaren då väcker förbudstalan efter att förhandlingarna har avslutas 

och en nationell domstol anser att innehavarens bud inte var på FRAND-villkor kan talan, 

beroende på tolkning av Huawei,185 anses vara missbruk av dominerande ställning. I en 

sådan situation blir det tydligt att en osäker definition av FRAND kan leda till oanade 

effekter. Detta är särskilt relevant om konkurrensmyndigheter i framtiden delar ut böter 

till aktörer vilka agerar i strid mot artikel 102 FEUF på grund av förbudstalan. Här kan 

Motorolabeslutet användas som jämförelse då Kommissionen inte delade ut böter med 

hänvisning till att rättsläget inte var klarlagt,186 men så småningom kommer rättsläget 

anses vara tillräckligt klarlagt för att böter ska bli en möjlig åtgärd. SEP-innehavaren 

löper alltså de största riskerna med att FRAND inte är definierat och kan eventuellt 

avskräckas från att verka på marknaden, se nästa avsnitt för vidare diskussion. 

 

En annan konsekvens med den osäkra FRAND-definitionen är att blir det en 

bedömningsfråga för nationella domstolar om förbudstalan strider mot artikel 102 FEUF. 

Nationella domstolar bör inte vara experter på teknik och därför inte de mest lämpade att 

bedöma SEPs värde inom en specifik standard. Vidare kommer domstolarna att stöta på 

liknande definitionsproblem som diskuterades tidigare. Det är oklart om tillämpningen 

kommer att ske genom nationella riktlinjer, skönsmässiga situationsbedömningar eller 

liknande. En uppenbar nackdel med detta är att FRAND kommer att bedömas på olika 

sätt i olika länder och att rättssäkerheten därmed bör minska. Om aktörer tvistar om 

samma SEPs i flera jurisdiktioner kan de nationella domstolarna komma till olika 

slutsatser. Vissa länder kommer antagligen att utvecklas mot en mer patentvänlig 

inställning, som den tyska med Orange-Book, och andra länder kommer att utvecklas mot 

en mer användarvänlig inställning. Det innebär i sin tur att aktörernas incitament att 

komma överens spelar olika stor roll i olika jurisdiktioner. Dessutom kommer 

                                                           
185 Angående diskussion om situationen då innehavarens bud anses som icke-FRAND, användaren inte 

följt förfarandet och om förbudstalan då kan innebära missbruk av dominerande ställning, se avsnitt 5.7. 
186 För mer info, se Kommissionen, Press Release: Antitrust: Commission finds that Motorola Mobility 

infringed EU competition rules by misusing standard essential patents, IP/14/489, 29 april 2014. 
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oklarheterna i FRAND göra att parterna, när de har fullgjort sina processuella förpliktelser 

enligt Huawei, antagligen kommer att vända sig till nationella domstolar i högre 

utsträckning för att dessa ska avgöra licensavgiftens storlek. Därmed får domstolarna en 

funktion som prissättande organisation. Mot den bakgrunden blir det en fråga om det kan 

anses motiverat att domstolen inte definierade FRAND i Huawei. 

 

Min uppfattning är att situationsanalyser av FRAND utförda av nationella domstolar 

antagligen är, trots nämnda nackdelar, den bästa lösningen för standardiseringsområdet. 

Det finns för mycket problem kopplade till att EU-domstolen ska bestämma vad som är 

”rätt” och ”fel” beteende enligt FRAND i en specifik situation. Både riktlinjer och 

definitioner skulle leda till tillämpningsproblem och stelbenta bedömningar. Därmed 

kommer det att uppstå situationer då det blir svårt för domstolar och 

konkurrensmyndigheter att sanktionera beteenden som strider mot konkurrensrätten, på 

grund av att beteendet inte passar inom ramen för ”fel” beteende. Motsatsvis kan en 

stelbent reglering också leda till att beteenden som enligt konkurrensrättsteori inte bör 

strida mot konkurrensregler kan anses vara ”fel”. Med den bakgrunden finns det 

uppenbara fördelar med att domstolen inte definierade FRAND i Huawei och när alla 

omständigheter vägs mot varandra är jag av uppfattningen att det var korrekt av 

domstolen att inte definiera FRAND. 

 

Mot bakgrund i slutsatsen om att det var korrekt att inte definiera FRAND finns det 

anledning att titta utanför domstolsväsendet för att få assistans med FRAND. Det kan 

diskuteras om det är lämpligt att någon utomstående part, företrädesvis den relevanta 

SSOn, upprättar riktlinjer för bedömningen av FRAND. Detta har dock varit uppe för 

diskussion inom ETSI och kommer med största anledning inte att genomföras på grund 

av medlemmarnas meningsskiljaktigheter.187 Det finns också tveksamheter på hur sådana 

riktlinjer skulle utformas, procentsatser av försäljning enligt den tidigare nämnda regeln 

om 25 %188 eller liknande framstår inte som lämpliga lösningar. Därför går det att 

ifrågasätta både lämpligheten och sannolikheten av att medlemmarna enas om sådana 

riktlinjer. En alternativ lösning skulle kunna vara att SSOs istället assisterar med 

bedömningen av FRAND i det enskilda fallet, t.ex. genom att tillhandahålla 

                                                           
187 Se anledningar till detta ovan avsnitt 3.5. 
188 Angående regeln om 25 % av rörelseresultat, se ovan avsnitt 3.5. 
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tvistelösningsfunktion eller förhandlingsassistans. Parterna skulle då kunna undvika att 

många av tvisterna går till domstol. Detta skulle emellertid kräva en del av SSO-

medlemmarna i form av att komma överens om hur en sådan tvistelösningsfunktion skulle 

organiseras, befogenheter och hur bedömningen skulle gå till. Medlemmarna i SSOs har 

inte kommit överens om något liknande tidigare och frågan blir då om något har ändrats 

efter Huawei. Medlemmarnas vilja att tvista kan ha reducerats efter 

förfarandestruktureringen i Huawei då det inte längre går att förhala, lämna helt orimliga 

bud och sedan väcka talan om förbudsföreläggande osv.189 Om domstolsalternativet till 

viss del försvinner kan incitamenten för att söka assistans vid t.ex. en 

licensavgiftsförhandling öka. Exempelvis; om en SEP-innehavare inser att den potentiella 

licenstagaren har uppfyllt förfarandet enligt Huawei försvinner antagligen dennes 

möjligheter till talan om förbudsföreläggande. Om parterna inte kan komma överens om 

licensavgiften finns det ingen anledning att pröva detta i domstol om istället t.ex. ETSI 

kan assistera. Om en SSO med specifika branschkunskaper hade infört en grupp som i 

specifika fall kan assistera med tvistelösning skulle förutsägbarheten antagligen öka. 

Detta har dock inte något att göra med själva definitionen av FRAND men däremot 

konsekvenserna av att inte definiera FRAND. Denna lösning bör inte heller vara lika 

känslig som införande av riktlinjer för definition av FRAND då lösningen är mer flexibel 

och mindre politisk. Mot den bakgrunden bör det finnas incitament för ETSI och andra 

SSOs att diskutera införandet av t.ex. förhandlingsassistans. 

 

5.9    Eventuell minskning av formella standarder efter Huawei 

Ett potentiellt problem som har uppmärksammats av författare på området190 är att 

aktörers incitament att ansluta sin eventuellt dominanta teknik till formella standarder 

minskar i och med den nya rättsordningen och ”exceptionella omständigheter”-doktrinen 

för SEPs efter Huawei. ”Safe harbour”-reglerna efter Huawei innebär att användaren 

(antagligen) alltid kan sätta sig i en situation där patentinnehavarens talan om 

förbudsföreläggande inte är tillåten.191 Konsekvensen av detta blir att den dominanta 

patentinnehavaren måste licensera ut sin teknologi till en villig licenstagare.  Beroende 

                                                           
189 Tesen om reducerad vilja för tvistande gäller om inte parterna försöker utnyttja domstolens 

komplicerade och ofta oklara formuleringar, se avsnitt 5.7 och avsnitt 6 för vidare diskussion. 
190 Se t.ex. Lundqvist, The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents – From 

Orange Book Standard to the Huawei Case, s. 401. 
191 Se avsnitt 5.7 för genomgång om när användare kan blockera risken för SEP-innehavares förbudstalan. 

http://research.cbs.dk/en/publications/the-interface-between-competition-law-and-standard-essential-patents(9309dba2-7d14-4d03-b4fd-3190a5b005e5).html
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på tolkningen av Huawei får användaren ett förhandlingsövertag bara genom att uppfylla 

förfarandet,192 vilket kan komma att reducera vissa innovatörers vilja att ansluta teknik 

till formella standarder. Om tekniken inte kopplas till en formell standard kan den istället 

utgöra en faktisk standard och därmed skulle en monopolliknande situation uppstå enligt 

vanliga immaterialrättsliga regler. Teorin bakom en eventuell minskning av formella 

standarder är alltså att de monopolliknande rättigheterna sammankopplade med faktiska 

standarder skulle skapa större inkomster för innehavaren och därmed minska incitamentet 

för att ansluta tekniken till en SSO. 

 

En utveckling från formella till faktiska standarder hade självklart varit negativ för 

standardiseringsområdet och alla fördelar som följer med formella standarder. Det 

resonemanget väcker dock två motfrågor; 1) om detta är ett realistiskt scenario, och 2) 

huruvida det är bättre att acceptera motsatsen, dvs. att ha en ordning lik den från Orange-

Book där det ställs höga krav på användaren för att denna ska få erhålla en licens, för att 

inte riskera minskad användning av formella standarder. Angående första frågan är det 

enligt min mening otroligt att aktörer som nu utvecklar teknik genom ETSI kommer att 

välja att stå utanför standardiseringssystemet då det krävs enorma resurser för att 

självständigt utveckla den typen av teknik. Tekniken är dessutom ofta sådan som 

konsumenter kräver i alla produkter oavsett tillverkare, t.ex. WiFi-teknik i en smartphone. 

Om en aktör trots detta är av uppfattningen att dennes teknik kommer att vara 

dominerande i framtiden, då kommer den aktören antagligen att ha minskad vilja att 

ansluta tekniken till ETSI efter Huawei. Men för att det ska få någon märkbar effekt krävs 

antagligen att aktörer kollektivt flyr från standardiseringssystemet så att t.ex. standarder 

inom ETSI inte blir marknadsdominerande på samma sätt som i dagsläget.  

 

Angående den andra frågan går endast att spekulera i vilken lösning som är mest 

samhällsekonomiskt fördelaktig då det inte finns något statistiskt underlag efter Huawei. 

Fördelen med en rättsordning lik Orange-Book är att patentinnehavare lättare får tillbaka 

investerad FoU. Utan fullständig återbetalning av satsad FoU kommer innovatörer inte 

att ha incitament till att utveckla teknik eller till att ansluta teknik till en formella 

standarder. Den svåra frågan är hur avvägningen ska göras för att innovatörer ska få goda 

möjligheter till att få tillbaka investerad FoU, att formella standarder har låga 

                                                           
192 Se avsnitt 5.7 för diskussion om eventuellt förhandlingsövertag för användaren. 



46 

 

inträdesbarriärer och att innovatörerna fortsätter att ansluta teknik till formella standarder. 

Jag är dock av uppfattningen att en mer användarvänlig inställning än Orange-Book är att 

föredra. De positiva aspekterna, dvs. reducerat antal tvister och därmed minskade 

kostnader, av att inte ha möjligheten att vägra användare licenser bör uppväga de 

eventuellt potentiella nackdelarna med att fler aktörer väljer att stå utanför formella 

standarder. Avvägningen är dock svår och det kan mycket väl vara så att den relativt 

användarvänliga inställningen i Huawei får konsekvensen att innovatörer får allt svårare 

att kräva ersättning för sina SEPs, vilket ökar problemet med reverse-hold-up. En 

mellanväg mellan Orange-Book och Huawei bör kanske diskuteras. Exempelvis kan den 

otydliga förfarandeprocessen då innehavaren har följt förfarandet men det anses att budet 

inte är på FRAND-villkor samtidigt som användaren inte följt några 

förfarandeförpliktelser förtydligas. Innehavaren skulle i den situationen alltid kunna 

beviljas rätt att väcka förbudstalan. För att Huawei inte ska få fel effekt är det viktigt att 

Kommissionen följer upp och bevakar utvecklingen framtida användning av formella 

standarder. 
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6 Sammanfattande diskussion och slutsatser 

I inledningen angavs att uppsatsens syfte var att undersöka vilka effekter den nuvarande 

standardiseringsrätten, dvs. efter Huawei, har för marknaden, aktörer och 

slutkonsumenter samt hur detta stämmer med teorierna bakom konkurrens- och patenträtt. 

För att svara mot syftet utgick uppsatsen från följande frågeställningar: 

 

1) Är förfarandeprocessen om licenserade av SEPs enligt FRAND-villkor klarlagd 

efter Huawei? Vilka effekter medför förfarandet? 

2) Under vilka omständigheter utgör SEP-innehavares talan om förbudsföreläggande 

missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF? Är det lämpligt att 

definitionen av FRAND överlämnas till nationella domstolar? 

3) Hur påverkar den nuvarande regleringen marknaden och vilka effekter har detta 

för slutkonsumenter? 

 

Innan slutsatserna presenteras kommer en kort sammanställning av uppsatsen att göras: 

Formella standarder har varit en drivande faktor till den omfattande tekniska utvecklingen 

av bl.a. smartphones och har därför haft positiva effekter på samhällsnyttan. Det uppstår 

dock en del svårigheter i relationen mellan konkurrens- och patenträtten och formella 

standarder. Patentens ensamrättigheter byts till viss del ut mot SEP-statusen och 

konkurrensrätten godkänner bl.a. att aktörer planerar framtida teknik tillsammans. Detta 

har accepterats med motiveringen att den tekniska utvecklingen sker fortare och att det 

hade fått negativa konsekvenser om teknik istället hade tävlat om att bli 

marknadsdominerande. För att ETSI ska bevilja SEP-status för patent behöver 

patentinnehavaren göra ett åtagande om att licensera patentet till tredje part enligt 

FRAND-villkor. FRAND orsakar problem för aktörer och domstolar då det inte är 

definierat vad fair and reasonable [terms] innebär. Konsekvensen av detta blir att 

parterna ofta inte kommer överens om licensvillkoren och därmed inte skriver licensavtal. 

Om användaren trots detta använder tekniken som patentet skyddar kan SEP-innehavaren 

väcka talan om förbudsföreläggande för att få användaren att sluta. Det är dock oklart 

under vilka förhållanden den åtgärden är konkurrensrättsligt tillåten enligt artikel 102 

FEUF. På grund av det oklara rättsläget har det funnits en benägenhet hos aktörerna att 

gå till domstol. EU-domstolen hade genom Huawei möjlighet att besvara frågor på hur 
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FRAND ska definieras och vilka processuella förpliktelser parterna har för att få väcka 

talan om förbudsföreläggande respektive att försvara sig med artikel 102 FEUF. 

 

Den mest betydelsefulla effekten av Huawei är förtydligandet om parternas processuella 

förpliktelser. Domstolens utgångspunkt var, likt Kommissionens i Motorola, att det 

huvudsakliga ansvaret ska läggas på SEP-innehavaren. Innehavaren ska uppmärksamma 

intrånget, informera användaren om detta och skicka ett preciserat bud beräknat på vad 

som är fair and reasonable. Användaren ska då skyndsamt acceptera budet eller lämna 

ett skäligt motbud. Om en aktör inte lever upp till förfarandet kommer denna alltså att bli 

fråntagen rätten till försvar enligt artikel 102 FEUF respektive fråntagen rätten till att 

väcka förbudstalan. Domstolen var dock inte helt tydlig angående följande processuella 

situationer: 1) då båda parterna har följt förfarandet men ingen har lämnat bud på 

FRAND-villkor, 2) om användarens förfarandeförpliktelser faller bort då innehavarens 

bud inte uppfyller FRAND-villkoren, och 3) då båda parterna uppfyller förfarandet och 

lämnar bud på FRAND-villkor men ändå inte kommer överens om licensvillkoren.  

 

Angående den första frågan bör det faktum att SEP-innehavaren inte har uppfyllt 

FRAND, samtidigt som användaren har uppfyllt övriga förpliktelser, räcka för att denne 

inte har rätt att väcka förbudstalan, oavsett om användarens motbud inte uppfyller 

FRAND-villkoren. Angående den andra frågan är det svårt att dra någon slutsats. Huawei 

skulle få kontraproduktiva effekter om det accepterades att användaren inte uppfyller 

några av sina förfarandeförpliktelser då denna lyckades identifiera innehavarens bud som 

icke-FRAND. En ändamålsenlig tolkning av domen leder till slutsatsen att om 

innehavaren har uppfyllt alla förpliktelser förutom FRAND bör användarens förpliktelser 

inte falla bort. Om användaren inte uppfyller några förpliktelser har innehavaren, i den 

nämnda situationen, alltså rätt att väcka förbudstalan. Denna tolkning är dock osäker, 

aktörer och nationella domstolar kan mycket väl tolka det motsatsvis, som att användaren 

aldrig har några förfarandeförpliktelser när innehavarens första bud inte är FRAND. Om 

användare tolkar Huawei på det senare sättet kan dessa bli uppmuntrade att inte följa 

processen när de bedömer innehavarens bud som icke-FRAND, på grund av att risken för 

förbudstalan faller bort och innehavarens enda åtgärd blir att väcka skadeståndstalan. 

Oavsett tolkning så bör denna del kritiseras för att vara otydlig, vilket är särskilt viktigt 

med tanke på att nationella domstolar antagligen inte kommer att tolka domen unisont. 

Angående tredje frågan verkar domstolen presumera att parterna kommer att komma 
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överens när de tvingas skicka FRAND-bud till varandra, men det är enligt min mening 

en tveksam presumtion. Detta baseras till stor del i att parterna inte vet vad som är att 

anse som FRAND och kan därför ha skilda åsikter om licensvärdet på SEPs. Utifrån 

tolkning av Huawei blir dock slutsatsen att innehavaren aldrig har rätt att väcka 

förbudstalan om användaren har lämnat ett korrekt motbud.  

 

Slutsatsen av de processuella förpliktelserna i Huawei blir att det finns positiva aspekter 

av att förfarandet strukturerades, men att det finns mycket oklarheter vilket skapar 

utrymme för tolkning. Riskerna är därför överhängande att de tvistebenägna parterna 

inom ICT-sektorn kommer att försöka tolka domen till sin fördel och därmed tvista om 

sådant som domstolen hade möjlighet att förtydliga. 

 

På grund av att domstolen inte definierade FRAND kommer rättsläget fortsatt vara oklart 

och parterna kommer att vända sig till nationella domstolar för att dessa ska definiera om 

buden är fair and reasonable. Ett av problemen med att överlämna definitionen av 

FRAND till nationella domstolar är att prövningarna av FRAND-villkor kommer att 

göras annorlunda beroende på vilket EU-land talan väcks i. Det kan argumenteras för att 

rättssäkerheten reduceras då artikel 102 FEUF har direkt effekt i EU-länderna men att det 

inte finns några riktlinjer för hur den ska tolkas i FRAND-situationer. Olika länders 

domstolar kommer antagligen att bedöma FRAND olika, vilket innebär att respektive 

parts tvistevilja beror på landet. Dessutom kan oklarheterna om FRAND leda till att 

parterna, när de har fullgjort sina processuella förpliktelser enligt Huawei, i högre 

utsträckning vänder sig till nationella domstolar för att dessa ska avgöra licensavgiftens 

storlek.  

  

Frågan blir då om det var korrekt av domstolen att inte definiera FRAND. Enligt min 

mening är det, trots nackdelarna, korrekt av domstolen att inte definiera FRAND. På 

grund av att olika SEPs har olika stor betydelse för standarder skiljer deras värde så pass 

mycket att det är svårt att göra någon allmängiltig definition av FRAND. Vidare skulle 

nationella domstolars bedömningar bli stelbenta om det gjordes en fast definition av 

FRAND. En stelbent reglering skulle leda till ett nytt osäkert rättsläge där det skulle bli 

svårt att passa in olika krav i en situation med nya omständigheter. Slutsatsen om att det 

var korrekt att inte definiera FRAND kan dock anses vara problematisk då en osäker 

bedömning av FRAND för med sig ovan nämnda nackdelar. Därför kan det vara lämpligt 
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att söka efter alternativa lösningar. En sådan lösning skulle kunna vara att fristående 

organisationer, företrädesvis den relevanta SSOn, införde någon form av 

tvistelösningsfunktion eller förhandlingsassistans för att minska viljan att gå till domstol. 

 

Till sist fördes en diskussion om att domstolens relativt användarvänliga inställning i 

Huawei kan innebära minskade incitament för innovatörer att ansluta framtida dominant 

teknik till formella standarder. Efter Huawei är det relativt enkelt för användare att 

uppfylla förfarandet och därmed eliminera risken för förbudstalan. På grund av detta kan 

innovatörer vara mer benägna att låta tekniken bli en faktisk standard. En sådan övergång 

från formella till faktiska standarder hade självklart varit negativ då många av fördelarna 

kopplade till formella standarder hade gått förlorade. Detta scenario är dock, enligt min 

mening, inte speciellt troligt då integrationen av standarder har kommit så pass långt att 

det krävs mycket för att en aktörs teknik ska bli dominerande och bilda en faktisk 

standard. Dessutom bör det vara få aktörer som har tillräckliga resurser för att driva 

utvecklingen på egen hand. Om detta ändå sker blir frågan om motsatsen är bättre, dvs. 

att göra systemet mer SEP-innehavarvänligt så att innehavarna inte flyr formella 

standarder. Min uppfattning är att en mer användarvänlig inställning än Orange-Book är 

att föredra då det kan vara svårt för licenstagare i t.ex. en Orange-Book-ordning att få 

tillträde till standarder. Om licenstagare stängs ute från standarder minskar konkurrensen 

vilket medför negativa effekter. Motsatsvis finns det självklart risker även med 

användarvänliga ordningar, som att företag inte får tillbaka resurser som har investerats i 

FoU och att det då inte blir profitabelt att vara den innovativa parten. Även detta framstår 

som en reell risk då aktörer i många fall kan börja tillämpa tekniken utan att betala 

licensavgifter. Om det förutsätts att innehavaren ska vara den drivande aktören och stå 

större risker kommer det uppstå situationer där innehavarna måste lägga mycket tid på att 

”jaga” användare. Tiden som är nerlagd på detta är inget som går att få ersättning för, 

vilket innebär att innehavares kostnader för att få ersättning bör öka. Detta är alltså 

avvägningen mellan användarvänliga och patentinnehavarvänliga ordningar. Då Orange-

Book framstår som alltför patentskyddande, och Huawei eventuellt för användarvänlig, 

kan det diskuteras om en mellanväg hade varit att föredra.  

 

Sammanfattningsvis framstår Huawei som ett relativt balanserat avgörande som 

tillgodoser de grundläggande syftena med konkurrens- och patenträtten. Avgörandet bör 

dock kritiseras avseende att förfarandeprocessen, vilket i princip var det enda domstolen 
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valde att svara på, inte är helt utredd. Avgörandet tar omvägar för att komma till slutsatser 

vilket gör tolkningen komplicerad. Det innebär i sin tur att de bevisat konfliktbenägna 

aktörerna inom ICT-sektorn kan försöka använda de något oklara skrivningarna till sin 

fördel, vilket förstärks av olika bedömningar i olika länder. I sådant fall får Huawei 

motsatt effekt genom att tvisterna ökar och patentkrigen fortsätter, vilket i sista ledet 

innebär ökade produktkostnader för konsumenter och negativa effekter för 

samhällsnyttan. Men detta verkar relativt långsökt då Huawei istället bör ha utökat 

parternas incitament för att komma överens själva. Vidare kommer det finnas behov av 

att utvärdera om effekterna av Huawei blev för användarvänliga, vilket kan få effekten 

att det är svårare att få tillbaka investerad FoU, att de ekonomiska incitamenten till 

innovation därmed minskar och att problemet med reverse-hold-up ökar. En mellanväg 

mellan Orange-Book och Huawei kanske borde diskuteras. På grund av oklarheterna är 

det särskilt viktigt att följa upp Huawei för se vilka effekter det hade på patentkrigen. 

Slutligen kan det konstateras att strukturerad teknisk utveckling genom formella 

standarder innebär svåra avvägningar mellan konkurrens- och patenträtten, vilket Huawei 

är ett bra exempel på. De ständiga avvägningarna vittnar om att det inte verkar finnas 

några enkla sätt att reducera patentkrigen på. Huawei kan vara ett steg i rätt riktning, om 

avgörandet får önskad effekt återstår dock att se. 
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