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Resumé	  

This master thesis deals with the question of the legality of injunction cases in connection to 

FRAND-pledge SEPs, as it will have an impact on the opportunity to get an injunction in almost all 

of the EU Member States through one decision from the coming Unified Patent Court. The point of 

interest is the European Commissions two recent decisions against Motorola and Samsung, where 

the Commission held that the initiation of injunction cases in connection with FRAND-pledge SEPs 

against licensees, who are willing to enter into license agreements on FRAND terms, is an abuse of 

the licensor’s dominant position according to art. 102 TFEU.  

The legal analysis has been used to analyse whether the Commissions decision is justified. This has 

been done by analysing the five requirements in art. 102 TFEU primary through notices from the 

Commission and decisions from the CJEU. The conclusion is, that initiating injunction cases in 

connection with SEPs to get a willing licensee excluded from the market or the use of the threat of 

such an injunction to get the licensee to agree to terms not considered FRAND, under special 

conditions constitutes an abuse of dominance. The special conditions in these cases are that the 

patent is a SEP and that the licensor has promised to enter into license agreements on FRAND-

terms.  

In the economic analysis the S-C-P-model has been used together with Evolutionary Economic 

Theory to see whether the Commissions decisions are efficient. This have been done by analysing 

both a market for de facto standards and one for de jure standards, where injunctions cases on the 

basis of SEPs are seen as an abuse of dominance. The conclusion is, that de jure standards creates a 

technologic evolution that is much more efficient then on the de facto standard market. But in the 

long run the Commissions decisions can create a resistance from the licensors against de jure 

standards because the licensors, without the possibility of initiating injunction cases, has lost their 

defence against the licensee’s use of reverse hold-ups, which can result in poor quality standards.  

In the integrated analysis it is discussed whether FRAND terms should be regarded as a negotiating 

process instead of a percentage or an amount. This is a result of Samsung’s commitment to the 

Commission, where they refrain from initiating injunction cases if the licensees are willing to enter 

into a negotiating process about FRAND and if the parties don't reach a decision, then the terms 

will be determined by a court or arbitrator. The result of the analysis is, that it will be much more 

efficient to regard FRAND as a negotiating process and it will solve the problem of the licensors 

disincentive to be involved in de jure standards, because the licensee will lose their ability to use 

reverse hold-ups against the licensor.  



Nanna Nildstad Hartvigsen  Naha09ac 
Kandidatafhandling  CBS 

 5 

Kap.	  1	  

1.1	  Indledning	  

Den 6. maj 2009 kom den tyske Bundesgerichtshof med en afgørelse i den sidenhen meget omtalte 

Orange-Book-Standard sag1, som overordnet slog to ting fast: 

For det første etableredes den såkaldte ”Euro-defence”, hvor en mulig licenstager kan give 

rettighedshavere af Standard Essentielle Patenter (SEPer) et betingelsesløst tilbud, som 

rettighedshaveren ikke må afslå, og samtidig skal den mulige licenstager opføre sig som en 

licenstager med alt hvad dertil hører, hvilket er en stor byrde at bære for disse licenstagere.2 

For det andet, og det mest relevante i denne sammenhæng er, at rettighedshavere af SEPer kun 

overtræder EU’s konkurrenceregler i forbindelse med anlæggelsen af forbudssager mod mulige 

licenstagere, hvis de afslår et FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) tilbud fra 

licenstageren. Dette betyder, at rettighedshaverne ikke selv har pligt til at komme med et FRAND 

tilbud og hvis de kommer med et tilbud, kan det ligge over, hvad der anses for FRAND vilkår 

(såkaldte hold-ups) og stadig bibeholde deres muligheder for at nedlægge forbud3. Derfor er baren 

efter denne sag sat højt, når det kommer til at afgøre, hvornår der foreligger en overtrædelse af EU’s 

konkurrenceregler fra rettighedshavernes side af4. Noget tyder dog på, at Europa-Kommissionen 

(Kommissionen) nu vil prøve at ændre på dette eller i hvert fald klarificere retstilstanden, da de 

inden for de sidste par år har nedlagt Statement of Objections og truffet afgørelse i sagerne mod 

hhv. Googles Motorola5 (Motorola) og Samsung6 i relation til deres forsøg på at få nedlagt forbud 

mod salg af visse af Apples produkter, der implementerer Motorolas og Samsungs SEPer. 

 

                                                
1 Federal Supreme Court [BGH], decision taken on May 6, 2009, - KZR 39/06 - OLG Karlsruhe  
LG Mannheim 
2 http://www.fosspatents.com/2012/03/european-commission-defines-frand-abuse.html 
3 http://www.fosspatents.com/2012/02/apples-iterative-approach-to-frand.html 
4 Dette er den tyske domstols fortolkning af konkurrencereglerne og ikke Domstolens fortolkning, 
hvilket betyder, at andre nationale domstole ikke har pligt til at følge denne fortolkning. 
5 Sag COMP/C-3/39.985 ”Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents”, 
Kommissionens afgørelse af 29. april 2014 (Motorola) 
6 Sag COMP/C-3/39.939 ”Samsung – Enforcement of UMTS standard essential patents”, 
Kommissionens afgørelse af 29. april 2014 (Samsung) 
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Kommissionens afgørelser7 i de to sager kom d. 29. april i år. De gør det klart, at det er 

konkurrencebegrænsende at anlægge forbudssager i forbindelse med SEPer, når man som 

rettighedshaver i forbindelse med den standardsættende proces har afgivet løfte om at ville indgå 

licensaftaler på FRAND vilkår og når licenstageren samtidig anses som værende villig til at indgå 

en licensaftale på disse vilkår.8 Dette anses af Kommissionen som værende misbrug af dominerende 

stilling jf. art. 102 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og dermed en 

overtrædelse af EU-konkurrenceret (konkurrenceret) af følgende to grunde: 

- For det første kan en forbudssag forhindre en villige licenstager i at benytte standarden og 

de produkter, standarden allerede er implementeret i, vil blive forbudt på markedet. Dette 

kan betyde, at den villige licenstager bliver ekskluderet fra markedet af, hvilket kan skade 

innovationen og dermed forbrugerne.9 

- For det andet kan det have den konsekvens, at hvis rettighedshaverne har lov til at anlægge 

forbudssager mod villige licenstagere, kan rettighedshaverne bruge truslen om anlæggelsen 

af en forbudssag eller om at håndhæve forbuddet til at få en villige licenstager til at indgå en 

licensaftale på vilkår, som kan have en negativ effekt på forbrugerne på markedet.10 

 

Det sidste er præcis, hvad der skete i Motorola, hvor Motorola anlagde en forbudssag mod Apple på 

baggrund af nogle af deres SEPer, som er essentielle for implementeringen af European 

Telecommunications Standards Institutes (ETSI) GPRS standard, som er en vigtig industristandard 

for mobil og trådløs kommunikation (telekommunikation). 11  ETSI er den standardsættende 

organisation (SSO), der agerer inden for den europæiske sektor for informations- og 

kommunikationsteknologier (IKT-sektoren).12 Da denne standard skulle implementeres i Europa af 

ETSI, erklærede Motorola, at visse af deres patenter var essentielle for denne standard og de afgav 

derfor et løft til ETSI om, at de var villige til at indgå licensaftaler med andre markedsaktører på 

FRAND-vilkår.13 På trods af dette løfte anlagde Motorola forbudssag mod Apple ved en tysk 

domstol, hvor Motorola fik medhold. Herefter brugte Motorola truslen om håndhævelse af dette 

                                                
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm og http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
14-490_en.htm 
8 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
10 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm 
11 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
12 http://www.etsi.org/about 
13 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
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forbud til at få Apple til at indgå en licensaftale, hvor Apple opgav sine rettigheder til at anfægte 

gyldigheden af Motorolas SEPer samt muligheden for at anfægte Motorolas anklage om, at Apple 

krænkede disse SEPer. 14  Både anlæggelsen af forbudssagen og truslen om håndhævelse af 

forbuddet for at få Apple til at gå med på urimelige vilkår anses af Kommissionen som værende 

konkurrencebegrænsende og dermed misbrug af Motorolas dominerende stilling jf. art. 102 TEUF, 

da de virksomheder, som implementerer standarderne i deres produkter, og forbrugerne ikke skal 

betale for ugyldige patenter eller patenter, som ikke er krænket.15 Det er dog vigtigt at pointere, at 

Kommissionen bygger sin afgørelse på, at Apple blev anset som værende en villig licenstager, da 

Apple var villige til at lade den tyske domstol afgøre FRAND vilkårene.16 Kommissionen har derfor 

vedtaget en beslutning om forbud17 jf. art. 7 i Rådets Forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 

2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, EØS-relevant tekst 

(Forordning 1/2003), dvs. at Kommissionen vil kræve, at Motorola stopper overtrædelsen og har 

beordret Motorola til at eliminere de negative konsekvenser, som denne opførelse har medført.18 Da 

Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) ikke har dømt lignende sager om rettigheden til at 

nedlægge forbudssager i forbindelse med SEPer og da retspraksis fra de nationale domstole ikke er 

konsekvent, har Kommissionen afholdt sig fra at benytte yderligere sanktioner, herunder bødestraf, 

mod Motorola.19 

 

I Samsung anlagde Samsung en forbudssag mod Apples brug af Samsungs SEPer i forbindelse med 

ETSI’s 3G UMTS standard, som også er en vigtig standard inden for telekommunikation, på trods 

af, at Apple var villige til at indgå en licensaftale med Samsung på FRAND vilkår.20 Denne 

forbudssag blev mødt af en Statement of Objection fra Kommissionen af, som anså dette som 

værende konkurrencebegrænsende og derfor misbrug af Samsungs dominerende stilling jf. art. 102 

TEUF.21 På baggrund af dette har Samsung indvilliget i ikke at ville anlægge forbudssager mod 

andre virksomheder inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) inden for de næste 5 

                                                
14 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-189_en.htm 
18 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
19 Ibid. 
20 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm 
21 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm 
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år, hvis disse virksomheder er villige til at forpligte sig til følgende forhandlingsproces om FRAND 

vilkårene for licensaftalen, en form for dispute resolution mechanism22: 

- En forhandlingsperiode på op til et år, hvor Samsung og den villige licenstager sammen 

prøver at nå til enighed om FRAND vilkårene. 

- Hvis parterne ikke har kunne nå til enighed efter den 12 måneders periode, skal FRAND 

vilkårene fastsættes af en domstol eller, hvis begge parter ønsker det, ved voldgift. 

Kommissionen har i den forbindelse truffet en beslutning om tilsagn jf. art. 9 i Forordning 1/200323, 

hvilket betyder, at Kommissionen accepterer de forpligtelser, som Samsung er kommet med og har 

gjort dem juridisk bindende uden dog at fastslå, at Samsung har overtrådt konkurrencereglerne24 og 

dermed slipper Samsung for sanktioner25. Hvis Samsung overtræder sit tilsagn, vil Kommissionen 

kunne idømme Samsung en bøde på 10% af Samsungs årlige verdensomspændende omsætning 

uden, at Kommissionen behøver at fastslå, at Samsung har brudt konkurrencereglerne jf. art. 23, stk. 

2, litra c i Forordning 1/2003.26 

 

Afgørelsen Motorola udgør en ”safe habour” for de markedsaktører, der gerne vil implementere en 

standard og som er villige til at indgå en licensaftale med rettighedshaverne af de SEPer på FRAND 

vilkår.27 Disse markedsaktører vil kunne sikre sig mod forbudssager, hvis de beviser, at de er villige 

licenstagere ved at gå med til, at FRAND vilkårene for aftalen bliver afgjort af en domstol eller ved 

voldgift.28 

De forpligtelser, Samsung har aftalt med Kommissionen, implementerer derimod det ”safe harbour” 

koncept, som blev etableret i Motorola, da de beskytter villige licenstagere fra forbudssager anlagt 

af Samsung på baggrund af Samsungs SEPer, hvis licenstagerne går med til at forhandle om 

vilkårene for licensaftalen vha. den forhandlingsproces, Samsung har forpligtet sig til.29 

Forbudssager er normalt en almindelig måde, hvorpå rettighedshavere til patenter kan beskytte sig 

mod krænkelser på30, men disse to afgørelse fra Kommissionen har vist, at der ikke gælder samme 

rettigheder for rettighedshavere til SEPer og derfor har de to afgørelser skabt en vis klarhed for 
                                                
22 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm 
23 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-189_en.htm 
24 Ibid. 
25 http://www.fosspatents.com/2014/04/eu-settles-sep-antitrust-case-with.html 
26 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm 
27 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm 
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disse rettighedshavere. Det er dog vigtigt at pointere, at disse afgørelse kun er bindende over for 

hhv. Motorola og Samsung31 og derfor kun giver andre rettighedshavere til SEPer et fingerpeg om, 

hvad der anses som misbrug af dominerende stilling og på hvilke betingelser dette misbrug vil være 

en realitet. En endelig afgørelse af, om denne type adfærd skal anses som misbrug af dominerende 

stilling jf. art. 102 TEUF og på hvilke betingelser, er op til Domstolen at afgøre og her er der endnu 

ikke faldet nogle afgørelser. En afklaring vil muligvis komme, når Domstolen svarer Düsseldorfs 

regionale domstol på deres præjudicielle spørgsmål i sagen C-170/13 Huawei v. ZTE32 ang. hvornår 

rettighedshavere af SEP, som har forpligtet sig til at indgå licensaftaler på FRAND vilkår, har 

mulighed for at anlægge forbudssager. Disse præjudicielle spørgsmål er også et forsøg fra 

Düsseldorfs regionale domstol af på at skabe en sammenhæng mellem egen tidligere praksis, 

specielt Orange-Book-Standard, og EU lovgivningen.33 

 

Spørgsmålet om lovligheden af anlæggelsen af forbudssager på grundlag af SEPer er vigtig at få 

afklaret inden for en overskuelig fremtid, især når henses til, at der inden for den nærmeste årrække 

vil blive etableret en fælles patentdomstol. Problemet er nemlig, at med oprettelsen af den fælles 

patentdomstol får rettighedshaverne mulighed for at få nedlagt forbud mod krænkende produkter i 

alle de lande, som har tiltrådt patentdomstolen og hvis denne mulighed også er tilgængelig for 

rettighedshavere af SEPer, kan konsekvenserne blive katastrofale og vil under alle omstændigheder 

kunne påvirke konkurrencen, innovationen og ikke mindst forbrugerne. Da den fælles 

patentdomstol er underlagt EU-retten og i tvivlstilfælde skal have Domstolen til at fortolke 

gældende EU-ret34, er Domstolens kommende afgørelse i Huawei v. ZTE særdeles vigtig. 

 

I mellemtiden vil denne afhandling forsøge at give et kvalificeret bud på, om Kommissionen har ret 

i dens antagelse af, at anlæggelsen af forbudssager i forbindelse med SEPer er misbrug af 

dominerende stilling og under hvilke betingelser, om dette er en forværring af rettighedshavernes 

retstilling samt om Samsungs tilsagn om en forhandlingsmetode betyder, at FRAND i fremtiden 

skal anses som en metode og ikke en procentsats eller et bestemt antal kroner og øre.35 

                                                
31 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_decision_en.htm 
32 Sag C-170/13 Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, anmodning 
om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Düsseldorf d. 5. april 2013 (Huawei v ZTE) 
33 http://www.fosspatents.com/2013/03/german-court-refers-huawei-zte-standard.html 
34 http://patentdomstolen.euo.dk/om-patentdomstolen/opbygning/ 
35 For en dyberegående definition af de forskellige begreber, der vil blive benyttet i afhandlingen, se 
Bilag 1 
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1.2	  Casebeskrivelse	  

Det relevante markedet i denne afhandling er til dels upstream-markedet for 

telekommunikationsstandarder og deres SEPer inden for IKT-sektoren og til dels det downstream-

marked, hvor standarden implementeres i f.eks. smartphones og sælges til forbrugerne. Disse 

markeder består af hele EØS, da Samsungs forhandlingsproces gælder for EØS og ikke kun EU og 

da reglerne for misbrug af dominerende stilling i EØS, som beskrevet i art. 54 i EØS-aftalen36, er de 

samme som beskrevet i art. 102 TEUF. Den rettighedshaver, som er omdrejningspunktet for 

afhandlingen og som får sin teknologi inkluderet i en standard eller gjort til en standard i sig selv, er 

en vertikalt integreret virksomhed, der både agerer på upstream- og downstream-markedet.  

 

1.3	  Problemformulering	  

1.3.1	  Juridisk	  problemformulering	  

Hvornår og hvorfor er det en overtrædelse af art. 102 TEUF, at virksomheder, der ejer rettigheder til 

SEPer, anlægger forbudssager mod virksomheder, der er villige til at indgå licensaftaler på FRAND 

vilkår? 

 

1.3.2	  Økonomisk	  problemformulering	  

Er Kommissions holdning om, at det skal anses som overtrædelse af art. 102 TEUF at anlægge 

forbudssager i forbindelse med SEPer, økonomisk efficient? 

Herunder ses på hvordan Kommissionens afgørelser påvirker rettighedshavernes patentbeskyttelse 

samt konkurrencen og forbrugerne på markedet. 

 

1.3.3	  Integreret	  problemformulering	  

Kunne det være mere samfundsefficient, hvis man bevægede sig væk fra at anse FRAND som en 

procentsats eller et bestemt antal kroner og øre og i stedet begyndte at anse FRAND som en metode 

f.eks. en forhandlingsmetode, som den Samsung har forpligtet sig til overfor Kommissionen? 

 

                                                
36 http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-
agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf 
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1.4	  Afgrænsning	  

1.4.1	  Generel	  afgrænsning	  

1.4.1.1	  SEP	  vs.	  Patenter	  

Som det kan ses i Bilag 1, afsnit 1.1, er der en væsentlig forskel på, hvad rettighedshavere kan 

tillade sig alt efter om de er rettighedshavere til almindelige patenter eller til SEPer og om de 

standarder, som patenterne er essentielle for, er infrastrukturstandarder eller ej. I denne afhandling 

vil det kun være SEPer i forbindelse med infrastrukturstandarder, der vil blive behandlet. 

 

1.4.1.2	  To	  måder	  at	  blive	  industristandard	  på:	  de	  jure	  og	  de	  facto	  

Der er to måde, hvorpå industristandarder kan bliver til på og dette resulterer i to former for 

standarder: de jure standarder og de facto standarder. 

De jure standarder er de standarder, der bestemmes og godkendes af de standardsættende 

organisationer f.eks. ETSI, som agerer inden for de forskellige sektorer rundt omkring i verden.37 

De facto standarder er derimod standarder, som er blevet til igennem deres tilstedeværelse på 

markedet, hvor en teknologi har vundet tilstrækkelig stor udbredelse og dermed fået en så stor andel 

af markedet, at det er blevet til en decideret dominerende stilling. 38 De jure standarder består typisk 

af mange SEPer fra forskellige rettighedshavere, mens de facto standarder ofte består af patenter fra 

en eller nogle få rettighedshavere. 

EU Kommissionen har i en sag mod Microsoft39 i præmis 472 slået fast, at Microsofts styresystem 

udgør en de facto standard på det relevante markedet som følge af Microsofts dominerende 

position. Selvom Microsofts markedsandel udgjorde over 90%40, nævner Kommissionen i præmis 

435 i sin afgørelse, at markedsandele på 70-80% har vist sig berettiget til at udgøre en formodning 

for, at der foreligger en dominerende stilling og henviser i den forbindelse til præmis 89 i Rettens 

afgørelse i sag T-30/89 Hilti AG v Kommissionen for De Europæiske fællesskaber, Retten i første 

                                                
37 Lundqvist, 2014b, s. 4-5 
38 Brown, 2012, s. 17 
39 Sag COMP/C-3/37.792 ”Microsoft – Commission Decision relating to a proceeding under 
article 82 of the EC Treaty”, Kommissionens afgørelse af 24. marts 2004 (Microsoft) 
40 Ibid., præmis 435 
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instans dom af 12. december 1991, Saml. 1991, s. II-1439, som senere hen blev bekræftet af 

Domstolen41. 

Dette kunne tyde på, at hvis en rettighedshaver har over 70% markedsandele på et givent markedet 

pga. en patenteret teknologi, kan denne patenterede teknologi udgøre en de facto standard.42 Da de 

facto standarder ikke er blevet til på samme måde som de jure standarder, har deres 

rettighedshavere heller ikke afgivet løfte om at ville indgå licensaftaler på FRAND vilkår med 

andre markedsaktører. Derfor er de facto standarder kun relevante i den juriske analyse, hvis de 

senere hen er blevet gjort til de jure standarder gennem en standardsættende organisation, hvorpå 

rettighedshaveren har skulle forpligtige sig til at indgå licensaftaler på FRAND vilkår. Rene de 

facto standarder og den mulige tvangslicens dette kan medføre ifølge Microsoft vil derfor ikke blive 

behandlet nærmere i den juridiske analyse, ligesom de jure standarder, som er blevet til gennem en 

SSO uden at skulle forpligte sig til at indgå licensaftaler på FRAND vilkår heller ikke vil blive 

behandlet. Som følge heraf vil ordet ”standard” i den juridiske analyse blive brugt om de jure 

standarder. 

Til gengæld vil både de jure og de facto standarder blive behandlet i den økonomisk analyse på hver 

deres marked for af kunne analysere forskellen mellem de to og hvilken indvirkning 

Kommissionens afgørelser har for rettighedshaverne, konkurrencen og forbrugerne. Det vil dog 

blive antaget, at rettighedshaverne til de jure standarder alle har afgivet løfte om indgåelse af 

licensaftaler på FRAND vilkår, da det hovedsageligt er på baggrund af dette løfte, at Kommissionen 

har truffet sine afgørelser og da dette i den økonomisk analyse anses for at være forskellen med de 

jure og de facto standardmarkedet. Spørgsmålet om tvangslicenser for de facto standarder vil heller 

ikke blive behandlet i den økonomiske analyse. 

 

1.4.1.3	  Art.	  101	  TEUF	  om	  forbud	  mod	  konkurrencebegrænsende	  aftaler	  

Når standardsættende organisationer skal fastsætte en standard, sker dette gennem en 

beslutningsproces, hvor alle relevante markedsaktører deltager. Dette betyder, at virksomheder, der 

normalt er konkurrenter på markedet, samme skal træffe en beslutning om hvilken standard, der 

skal fastsættes samt hvilke teknologier denne standard skal bestå af. Denne type af 

konkurrencebegrænsende aftaler, hvor en teknologi bliver valgt frem for en anden, hvormed den 

                                                
41 Sag C-53/92 P Hilti AG v Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Domstolens dom af 2. 
marts 1994, Saml. 1994, s. I-667 (C-53/92 P Hilti v Kommissionen) 
42 Brown, 2012, s.17 
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konkurrence, der før var mellem de forskellige teknologier bliver elimineret, falder ofte ind under 

forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i art. 101 TEUF med mindre betingelserne i art. 

101(3) TEUF er opfyldt. 43 Også risikoen for at visse virksomheder bliver holdt uden for den 

standardsættende proces, der finder sted i de SSOer kan give konkurrenceretlige problemer.44 

Kommissionens Meddelelse om Retningslinjer for anvendelse af artikel 101 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler, EØS-relevant tekst, 2011/C 

11/01 (Meddelelse om horisontale samarbejdsaftaler) punkt 280 undtager dog den standardsættende 

proces fra at være konkurrencebegrænsende som omtalt i art. 101(1) TEUF, hvis visse betingelser 

er opfyldt. Disse betingelser er bl.a., at adgangen til deltagelse skal være ubegrænset og tredjemand 

skal gives adgang til standarden på betingelser som er rimelige og ikke diskriminerende. Kravene 

om FRAND kan derfor være med til at undtage den standardsættende proces fra overtrædelse af art. 

101 TEUF, men da dette er et emne, der i sig selv er en hel afhandling værdig, vil den juridiske 

analyse ikke komme nærmere ind på problematikken omkring art. 101 TEUF og hvornår 

samarbejdet i en standardsættende organisation kan være i strid med konkurrenceretten. Det vil 

derfor i hele afhandlingen blive antaget, at den standardsættende proces, der har ledet frem til 

fastsættelsen af en standard og bestemmelsen af hvilke patenter, der skal indgå i standarden, er 

forgået på en måde som er i overensstemmelse med art. 101 TEUF. 

 

1.4.1.4	  Patent	  ambush	  

I forlængelse af ovenstående afgrænsning, vil denne afhandling også blive afgrænset fra fænomenet 

Patent ambush. Patent ambush omhandler den situation, hvor en rettighedshaver til en patenteret 

teknologi, som er essentiel for en standard, og som er involveret i den standardsættende proces, 

venter med at afsløre dette til standarden er implementeret på markedet. På det tidspunkt er de andre 

markedsaktører blevet ”locked-in” på den pågældende standard, hvorefter rettighedshaveren 

afkræver høje royalties for adgang til det SEP og dermed til standarden.45 Denne adfærd bliver også 

brugt af såkaldte Patent Trolls og anses af kommissionen som værende ”a system failure of the 

standard-setting process”46. Problemet med Patent ambush vil derfor ikke blive behandlet nærmere 

                                                
43 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 378 
44 Lundqvist, 2014b, s. 6 
45 Jones og Sufrin, 2011, s. 1021 
46 European Commission MEMO IP/09/544 ”Antitrust: Commission accepts commitments from 
Rambus lowering memory chip royalty rates – frequently asked questions.” 
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i denne afhandling, da den standardsættende proces antages at være foregået i overensstemmelse 

med konkurrencereglerne og da de fleste standardsættende organisationer kræver, at deres 

medlemmer afslører alle patenter, der er essentielle for en kommende standard inden 

implementeringen.47 

 

1.4.2	  Juridisk	  afgrænsning	  

1.4.2.1	  Villig	  licenstager	  

I juridiske analyse vil det blive undersøgt, om det er misbrug af dominerende stilling for en 

rettighedshaver af SEP at anlægge en forbudssag mod en villig licenstager. Resultatet af analysen 

vil derfor kun være et udtryk for gældende EU ret, hvis der er tale om en villig licenstager, dvs. 

inden for den såkaldt ”safe habour” 48, som Kommissionen har afgjort, gør sig gældende for villige 

licenstagere. Analysen er derfor afgrænset fra de tilfælde, hvor licenstageren ikke er villig til at 

indgå en licensaftale på FRAND vilkår eller hvor denne forholder sig passivt til rettighedshaverens 

forslag om indgåelse af en licensaftale på FRAND vilkår, da den mulige licenstager her blot vil 

blive anset som en almindelig krænker af rettighedshaverens SEP, hvis han benytter sig af disse 

uden forudgående aftale. 

 

1.4.2.2	  Ekskluderende	  v.	  udnyttende	  misbrug	  

Udnyttende misbrug er i modsætning til ekskluderende misbrug ikke eksplicit reguleret i EU-retten 

på nær to af de eksempler, som eksplicit er nævnt i art. 102 TEUF og langt det meste retspraksis 

omhandler også ekskluderende adfærd, da det er disse sager Kommissionen især har slået ned på49. 

Som det også ses i den juridiske analyse50, kan meget af den adfærd, der karakteriseres som 

værende udnyttende, også karakteriseres som ekskluderende misbrug bl.a. kravet om urimelige 

vilkår i licensaftaler. Derudover har begge typer af adfærd den samme konsekvens for 

konkurrencen og forbrugerne og bør derfor forbydes lige meget hvordan adfærden karakteriseres. 

Pga. manglende regulering og retspraksis om udnyttende adfærd, vil den i denne afhandlingen 

omhandlende type af adfærd i den juridiske analyse blive behandlet som ekskluderende adfærd. 

 

                                                
47 Se Bilag 1, afsnit 1.3 
48 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm 
49 Jones og Sufrin, 2011, s. 259 
50 Afsnit 2.1.5.1.1.1 
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1.4.3	  Økonomisk	  afgrænsning	  

I den økonomiske analyse vil betegnelsen villig licenstager også blive brugt i overensstemmelse 

med Kommissionens definition af begrebet, mens begrebet ”mulig licenstager” vil blive brugt om 

en markedsaktør, hvis villighed ikke er blevet endeligt fastlagt. 

 

1.4.4	  Integreret	  afgrænsning	  

I det integrerede afsnit vil der ikke blive forsøgt at give et konkret bud på, hvilke vilkår, der er i 

overensstemmelse med FRAND, men det vil derimod blive undersøgt, om FRAND kan være en 

metode i stedet for en procentsats eller et bestemt antal kroner og øre, på samme måde som 

Samsungs forhandlingsproces. 

 

1.5	  Struktur,	  teori	  og	  metode	  

1.5.1	  Juridisk	  metode	  

I den juridiske analyse skal gældende ret udledes med henblik på at finde ud af, hvornår 

virksomheder, der ejer rettigheder til SEPer, overtræder EU konkurrenceret, når de anlægger 

forbudssager mod andre virksomheder, der er villige til at indgå licensaftaler om de SEPer på 

FRAND vilkår. Til dette benyttes retdogmatisk metode, som er den eneste metode inden for juraen 

til at udlede gældende ret, hvilket sikrer, at alle når frem til samme resultat51. 

Da der her er tale om en EU-retlig problemstilling, er det retskilderne inden for EU, der skal 

benyttes til at udlede gældendende ret og inden for EU-retten er der følgende retskilder: regulering, 

retspraksis og retsprincipper. Mange af retsprincipperne i EU-retten er dog efterhånden indsat i 

reguleringen og har derfor samme retskildeværdi som regulering. 52 Retssædvaner spiller kun en 

begrænset rolle inden for EU-retten53 som følge af, at EU-retten er et forholdsvis nyt retssystem54, 

som derfor ikke har nået at udvikle så mange retssædvaner. 

Den nævnte rækkefølge af retskilderne er ikke et udtryk for, at der findes en rangorden mellem 

retskilderne55, da man for at udlede gældende ret altid skal benytte de retskilder, der er mest 

relevante. Dette betyder, at retskilden regulering ikke altid vil vægte tungere end efterfølgende 

                                                
51 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 31 
52 Ibid., s. 108 
53 Ibid., s. 191 
54 Ibid., s. 47 
55 Ibid., s. 32 
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retskilder. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der inden for f.eks. retskilden regulering er 

en rangordning pga. lex superior-princippet56. Den nævnte rækkefølge: regulering, retspraksis og 

retsprincipper er dog relevant i den retdogmatiske metode, da det er i denne rækkefølge at 

retskilderne skal analyseres netop for at sikre sig, at alle benytter samme metode. 

 

Inden for EU-retten er den primære regulering de to grundlæggende traktater, Traktaten om den 

Europæiske Union (TEU) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), som 

primært angiver formål, generelle principper og grundlæggende regler57. Derudover findes Den 

Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder (Chartret), som omhandler 

grundlæggende rettigheder såsom frihed, ligestilling og solidaritet, der med Lissabon-traktatens 

ikrafttræden fik samme rang som de to traktater.58 Til de grundlæggende traktater hører sig også en 

række protokoller og erklæringer, som i udgangspunktet har samme retskildeværdi som traktaterne.  

Da denne afhandling omhandler en problemstilling inden for EU konkurrenceret, er TEUF særlig 

relevant, da denne angiver pligtnormer, der forbyder eller påbyder medlemsstater, borger og 

virksomheder visse handlinger,59 herunder art. 102 TEUF, som forbyder virksomheder at misbruge 

deres dominerende stilling. TEU, der primært omhandler Unionen, dens beføjelser, institutioner og 

samarbejdet med medlemsstaterne, samt Chartret har ikke relevans i forhold til nærværende 

problemstilling og vil derfor ikke blive benyttet i denne afhandling.60 

 

Udover denne primære regulering findes der den bindende sekundærregulering, som består af 

forordninger, direktiver og afgørelser.61 Forordninger er almengyldig regulering, der er bindende i 

alle sine enkeltheder, og som umiddelbart er gældende i alle medlemsstater i deres oprindelige form 

jf. art. 288  TEUF, hvorfor de ikke må omskrives62. Direktiver er derimod regulering, som skal 

implementeres i dansk ret og derfor er det kun det tilsigtede mål med direktivet, der er bindende. 

Det er derfor op til medlemsstaterne selv at bestemme hvilken form, direktivet skal have i national 

ret og hvilke midler, der benyttes til at opnå det tilsigtede mål jf. art. 288 TEUF.63 Afgørelser er 

                                                
56 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 32 
57 Ibid., s. 125 
58 Ibid., s. 109 
59 Ibid., s. 125 
60 Ibid., s. 127 
61 Ibid., s. 108 
62 Ibid., s. 130-131 
63 Ibid., s. 131 
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ligesom forordninger bindende i alle enkeltheder og de skal derfor ikke implementeres i national 

ret64. Hvis afgørelsen angiver, hvem den er rettet til, er den kun gældende for disse jf. art. 288 

TEUF. 

I denne afhandling vil det være relevant at kigge på Rådets Forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. 

december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, EØS-

relevant tekst. Der er ikke fundet nogle direktiver af relevans, men der er derimod adskillige 

relevante afgørelser fra Kommissionen, som vil blive behandlet i nærværende afhandling, bl.a. 

Motorola og Samsung. Konkurrenceretten er netop også det vigtigste materielle retsområde, hvorpå 

afgørelserne spiller en stor rolle i praksis, da det er et af de få retsområder, der direkte administreres 

af Kommissionen.65 

Herefter kommer den ikke-bindende EU-ret. Selvom denne ikke er bindende, er den alligevel 

relevante ved fortolkningen af gældende ret, da Domstolen benytter sig af både bindende og ikke 

bindende retsakter, når de skal afgøre sager. 66 Under ikke bindende EU-ret vil særligt meddelelser 

og memoer fra Kommissionen være relevante. Disse meddelelser er skabt som en vejledning for 

Kommissionen til hvornår denne skal gribe ind ved f.eks. mistanke om misbrug af dominerende 

stilling.67 Derudover er disse meddelelser også til for at skabe større klarhed og forudsigelighed for 

de personer eller virksomheder, som den pågældende meddelelsen er relevant for. De for denne 

afhandling relevante meddelelser er bl.a. Meddelelse fra Kommissionen — Vejledning om 

Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 

82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd, EØS-relevant 

tekst, 2009/C 45/02 (Meddelelse om ekskluderende adfærd) og Kommissionens Meddelelse om 

Retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og 82, EØS-

relevant tekst, 2004/C 101/07 (Meddelelse om påvirkning af handelen). 

 

Efter regulering er det relevant at kigge på retspraksis ang. fortolkning af art. 102 TEUF. Når det 

kommer til retspraksis, er Domstolens afgørelser særligt relevante, da Domstolen ”er den øverste 

dømmende myndighed i EU” 68 , som skal sikre en ensartet fortolkning af EU-retten i alle 

                                                
64 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 131 
65 Ibid., s. 132 
66 Ibid., s. 133 
67 Jones og Sufrin, 2011, s. 259 
68 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/institutioner/domstolen/ 
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medlemsstater.69 En af hovedproblemstillingerne i denne afhandling er netop, at Domstolen ikke 

har afgjort nogle sager, hvori en rettighedshaver af SEPer har anlagt forbudssag mod en villig 

licenstager. Derfor må der i analysen af gældende ret benyttes andre sager fra Domstolen, hvor art. 

102 TEUF har været benyttet og hvor det nærmere er blevet afgjort, hvilken type opførelse, der kan 

føre til misbrug af dominerende stilling. Det er dog vigtigt at fastslå, at Domstolen ikke selv afgøre 

sager mellem borgere og/eller virksomheder og Domstolen er heller ikke en appeldomstol for 

nationale sager. Domstolen afgøre derimod bl.a. sager om såkaldte præjudicielle spørgsmål jf. art. 

267 TEUF, hvor  ”nationale judicielle organer”70 gerne vil have fortolket traktaterne eller retsakter 

udstedt af EU’s institutioner, organer, kontorer eller agenturer eller have afklaret gyldigheden af 

disse retsakter.71 Det vil derfor særligt være disse sager fra Domstolen, men også fra Den 

Europæiske Unions Ret (Retten), som vil blive benyttet i den juridiske analyse. 

Når det kommer til retspraksis kan domspraksis fra de nationale domstole, som har kompetence til 

at afgøre forbudssager, også være med til at udlede gældende konkurrenceret i EU, da 

medlemsstaternes lovgivning ikke må være i strid med EU-ret. Men da de nationale domstoles 

afgørelser ikke har været konsekvente, vil disse ikke blive behandlet nærmere i den juridiske 

analyse. 

 

Ovenstående juridiske metode vil blive benyttet til at analysere de enkelte delelementer i art. 102 

TEUF og på den måde få belyst, hvad de enkelte begreber i artiklen betyder for at nå frem til et svar 

på den juridiske problemstilling. Til fortolkning af retstilstanden vil der blive benyttet forskellige 

sproglige versioner af især regulering, da disse alle er gyldige i samtlige medlemsstater og da man 

først finder den helt korrekte retstilstand ved at sammenligne alle de originale sproglige versioner.72 

Da det dog er umuligt, at gennemgå alle originale versioner, vil det primært være de danske og 

engelske versioner, som vil blive benyttet. 

 

1.5.2	  Økonomisk	  metode	  

For at besvare den økonomiske problemstilling er det i den økonomiske analyse, modsat den 

juridiske analyse, væsentligt at inddrage både de facto og de jure standarder, men på hver deres 

marked, hvor der antages kun at findes en form for standard enten de facto eller de jure. Dette er 
                                                
69 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/institutioner/domstolen/ 
70 Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 173 
71 Ibid., s. 173 
72 Ibid., s. 212 
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gjort for at få afklaret, om det er bedre for konkurrencen og forbrugerne med et markedet, hvor 

virksomheder, der får deres opfindelser gjort til en standard eller en del af en standard, får gjort 

dette mod at afgive løfte om FRAND vilkår i licensaftaler og som derfor ikke må misbruge deres 

dominerende stilling gennem anlæggelse af forbudssager. Modsat dette er nemlig et marked, hvor 

der kun eksisterer de facto standarder. Her har rettighedshaveren ikke afgivet noget løfte om at ville 

indgå licensaftaler på FRAND vilkår og rettighedshaveren kan derfor heller ikke siges at misbruge 

sin dominerende stilling ved anlæggelsen af forbudssager. Dette antages at betyde, at 

rettighedshavere til patenter, der er essentielle for de facto standarder, dermed ikke misbruger deres 

dominerende stilling jf. art. 102 TEUF ved anlæggelse af forbudssager, da de har samme ret til at 

anlægge forbudssager som rettighedshavere af almindelige patenter har, hvis deres patenter bliver 

krænket. 

Den afgørende forskel på de to markeder er derfor, at virksomheder med de jure standarder bevidst 

har indgået aftale om at få deres patenter gjort til standarder eller en del af en standard mod løfte om 

at ville indgå licensaftaler på FRAND vilkår, mens virksomheder med de facto standarder ikke har 

afgivet sådan løfte. Derfor kan de to markeder bruges til at finde frem til, om Kommissionens 

afgørelse af, at det er misbrug af dominerende stilling, hvis rettighedshavere af de jure standarder 

anlægger forbudssag, er bedre for konkurrencen og forbrugerne, men også om dette er en 

forringelse af rettighedshavernes beskyttelse. Her er det vigtigt at pointere, at det antages, at 

lovgivningen omkring patenter og hvornår der forelægger krænkelse er den samme på begge 

markeder. 

 
De to markedsanalyser vil blive fortaget på baggrund af Structure-Conduct-Performance-modellen 

(SCP), som er en statisk model, der viser forholdet mellem strukturen på et marked, 

virksomhedernes adfærd samt markedets og virksomhedernes præstation. Denne model vil derfor 

ikke blive brugt på en traditionel industriøkonomiske måde, men på en mere dynamisk måde vha. 

bl.a. Evolutionær Økonomisk Teori, hvor fokus ikke er på at finde en ”statisk efficient 

ligevægtstilstand” 73  efter Kommissionens afgørelse, men nærmere at finde ud af, hvordan 

afgørelsen påvirker den ”dynamiske efficiens”74 på markedet. 

 

Først vil Structure og Conduct blive undersøgt på et marked med de facto standarder og derefter på 

et marked med de jure standarder. Under disse to analyser vil Structure blive brugt til at analysere 
                                                
73 Knudsen, 2014, s. 334 
74 Ibid., s. 334 
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strukturen på markedet og til dette vil der blive benyttet Evolutionær Økonomisk Teori fra Andrew 

H. Van de Ven og Marshall Scott Pooles artikel ”Explaining Development and Change in 

Organizations” fra 1995 i form af en analyse af Variation, Selektion og Transmission75 på 

markedet, som oprindeligt bygger på Darwins evolutionsteori. 

Variationen på begge markeder vil være innovationer, som fører til almindelige patenter, som giver 

rettighedshaveren et midlertidig monopol og inden for dette vil der blive benyttet teori af 

Schumpeter om kreativ destruktion76, hvor han viser, at inefficiens i en kortere periode i form af 

patenter skaber efficiens på længere sigt i form af flere og bedre innovationer77. 

Forskellen på de to markeder ligger i Selektionen, hvor denne i markeder med de facto standarder 

vil ske på baggrund af almindelige markedsvilkår og her vil blive benyttet teori af Michael L. Katz 

og Carl Shapiro ang. netværks- og tippingeffekt fra deres artikler ”Network Externalities, 

Competition and Compatibility” fra 1985 og ”Systems Competition and Network Effects” fra 1994, 

samt David J. Teeces teori om vigtigheden af at anskaffe sig de rette komplimentære aktiver fra 

hans 1986 artikel ”Profiting from technological innovation”. På markeder med de jure standarder 

vil selektionen derimod ske gennem SSOer, som vil fastsætte, hvilke virksomheders patenter, der 

skal blive til SEP mod et løfte om licensaftaler på FRAND vilkår. 

Transmissionen vil på begge markeder bestå af en diskussion af, hvor godt standarden bliver 

nedarvet til næste generation af teknologier og dermed hvor effektiv hele transmissionsmekanismen 

fungerer og hvor efficient en evolution dette resulterer i. Dette vil bl.a. blive hjulpet på vej af 

Richard Cyert og James G. March behavioralistiske virksomhedsteori fra deres bog  ”A Behavioral 

Theory of the Firm” fra 1963. 

 
Under Conduct, hvor der skal ses på, hvordan markedsaktørerne reagerer på et markedet ud fra 

devisen om, at de vil maksimere deres forventede indkomst, vil spilteori blive benyttet til at finde 

ud af, hvordan de enkelte markedsaktører vil reagere på hhv. de facto og de jure standardmarkedet. 

Analysen af, hvordan både rettighedshaverne og de villige licenstagere vil reagere på disse to 

markeder, vil blive illustreret vha. et spiltræ. 

 

Som opsamling på den økonomiske analyse vil der blive kigget på performance. Først vil 

performance blive undersøgt på virksomhedsniveau, hvor det vil blive undersøgt om 

                                                
75 Knudsen, 2005, s. 23 
76 Knudsen, 2014, s. 336 
77 Ibid., s. 334-337 
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rettighedshaverne vil klare sig bedst på et marked med de jure eller de facto standarder. Dette vil 

blive undersøgt vha. David J. Teeces teori om approprieringsregimet fra artiklen ”Profiting from 

technological innovation”. Teorien handler om, hvor meget af den profit, som en innovation 

genererer, det lykkedes rettighedshaveren at tilegne sig selv og hvor meget det lykkedes andre 

virksomheder, her licenstagere og ejere af essentielle komplimentære aktiver, at tjene på 

innovationen. Dette gøres ved at kigge på, om rettighedshavernes approprieringsregime er stærkt 

eller svagt på hhv. de facto og de jure standardmarkedet.78 Umiddelbart foreligger der ifølge teorien 

et stærkt approprieringsregime, hvis rettighedshaveren har en solid patentbeskyttelse79, men da 

virksomhederne i denne afhandling allerede har fået deres innovationer patenteret, handler det ikke 

længere om, om rettighedshaverne kan få patenteret deres opfindelser eller ej. Det handler derimod 

om, om Kommissionens afgørelser har svækket approprieringsregimet hos rettighedshavere af de 

jure standarder i forhold til det approprieringsregime, der foreligger hos rettighedshavere af de facto 

standarder. Denne afhandling benytter derfor teorien om approprieringsregimet på en anderledes 

måde end det originale udgangspunktet for teorien, da alle virksomhederne i denne afhandling som 

udgangspunkt har et stærkt approprieringsregime. Til hjælp for denne analyse benyttes figur 11 

”Contract and integration strageties and outcomes for innovators: Strategic assets case” fra Teece’s 

artikel, som er tilpasset denne afhandling og derfor kun omhandler outcomes og det kan hermed 

udledes hvilken type rettighedshaver, der klarer sig bedst og under hvilke omstændigheder. 

 
Til sidst vil performance blive undersøgt på markedsniveau for at undersøge om en effektiv 

konkurrencen og forbrugerne, hvis interesser konkurrenceloven skal beskytte80, er bedst tjent med 

et marked med de facto standarder eller med de jure standarder og de medfølgende regler om 

licensaftaler på FRAND vilkår. 

 

1.5.3	  Integreret	  metode	  

Den integrerede analyse vil består af en diskussion af, om det ville være mere samfundsefficient at 

anse FRAND som værende en forhandlingsmetode i stedet for en procentsats eller et beløb i kroner 

og ører. Til at underbygge analysen vil det blive undersøgt om en ændring af antagelsen af FRAND 

vil føre til et Kaldor Hicks efficient resultat.  

                                                
78 Knudsen, 2014, s. 365 
79 Teece, 1986, s. 290 
80 Meddelelse om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 269 
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2.	  Juridisk	  afsnit	  

2.1	  Juridisk	  analyse	  

I den juridisk analyse vil der blive givet et kvalificeret bud på, om Kommissionens afgørelser i 

Motorola og Samsung giver et retvisende billede af, om anlæggelse af forbudssager i forbindelse 

med SEPer er misbrug af rettighedshaverens dominerende stilling og under hvilke betinger dette i 

så fald ville gælde. 

 

2.1.1	  Art.	  102	  TEUF:	  Forbud	  mod	  misbrug	  af	  dominerende	  stilling	  

Da denne opgave omhandler EU-ret, er den højest rangerende retskilde inden for regulering 

traktaterne og som tidligere beskrevet81, er den relevante traktat inden for dette retsområde TEUF. 

Den relevante artikel er art. 102 TEUF, som angiver forbuddet om misbrug af dominerende stilling 

og artiklen lyder som følgende: 

 

”En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en 

væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt i den udstrækning samhandelen 

mellem medlemsstater herved påvirkes. 

Misbrug kan bestå i: 

a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre 

urimelige forretningsbetingelser 

b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne 

c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdig over for handelspartnere, som 

derved stilles ringere i konkurrencen 

d) at det stilles som vilkår for indgåelsen af en aftale, at medkontrahenten godkender 

tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med 

aftalens genstand”82 

 

Denne artikel udgør en væsentlig del af retsgrundlaget for konkurrencepolitikken, for hvilke det 

overordnede mål er at etablere et integreret indre marked.83 

                                                
81 Afsnit 1.5.1 
82 http://www.euo.dk/dokumenter/traktat/TEUF/samtlige/102/ 
83 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 1 



Nanna Nildstad Hartvigsen  Naha09ac 
Kandidatafhandling  CBS 

 23 

Denne form for adfærd er derfor uforenelig med ideen om det indre marked, da en af de 

grundlæggende ideer med det indre marked er samhandel på tværs af medlemsstaterne, herunder fri 

bevægelighed for varer og tjenesteydelser jf. art. 26(2) TEUF. 

 

Anlæggelse af forbudssager i forbindelse med SEPer er ikke eksplicit nævnt som et af eksemplerne 

i art. 102 TEUF. Listen med de fire eksempler er dog ikke udtømmende, som det tydeligt ses ved 

brugen af ordene ”kan især bestå i”. Havde listen været udtømmende, ville lovgiver havde benyttet 

sig af ordene ”består i”. Dette betyder, at de fire angivne eksempler kun er de typiske måder, hvorpå 

virksomheder misbruger deres dominerende stilling.  

Der er derfor brug for nærmere at fortolke de enkle begreber i artiklen for at finde ud af præcis 

hvilken typer af adfærd, der kan karakteriseres som misbrug af dominerende stilling og i 

særdeleshed for at finde ud af, om anlæggelsen af forbudssager i forbindelse med SEPer er misbrug 

af dominerende stilling. De begreber, der i artiklen er afgørende og skal opfyldes for, at der er 

forligger misbrug af dominerende stilling og som derfor skal analyseres, er følgende: ”en eller flere 

virksomheder”, ”dominerende stilling”, ”på det indre marked eller en væsentlig del heraf”, 

”misbrug” samt ”påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne”. Til hjælp for denne 

fortolkning vil de fire eksempler i art. 102 TEUF blive benyttet samt alle andre relevante retskilder, 

og hvor det er relevant, vil både den danske og engelske version blive benyttet.84 Det er dog vigtigt 

at påpege, at de fem betingelser altid skal analyseres individuelt i hver enkel situation, da man ikke 

på baggrund af nedenstående analyse kan antage, at visse eller alle betingelser altid vil være 

opfyldt. 

 

2.1.2	  Virksomheder	  

Først og fremmest er det vigtigt at finde ud af, hvad begrebet ”virksomheder” dækker over for at 

klarlægge, hvem art. 102 TEUF er henvendt til. Dette gøres ved at analysere, hvem der er dækket af 

begrebet ”virksomheder”. 

 

                                                
84 Jones og Sufrin, 2011, s. 261 
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2.1.2.1	  Regulering	  

Der gives ikke nogle definition af begrebet ”virksomheder” i TEUF, men der findes en betydelig 

mængde af retspraksis, hvor ordet ”virksomhed” er nærmere defineret85 og det vil derfor være der, 

at hovedparten af analysen omkring hvilken enheder, der er omfattet af art. 102 TEUF, vil finde 

sted. 

 

2.1.2.2	  Retspraksis	  

Inden analysen af relevant retspraksis, er det vigtigt at pointere, at det ses i TEUF, at både art. 101 

og 102 hører under afsnit VII, kapitel 1, 1. afdeling, som omhandler konkurrenceregler for 

virksomheder og da andet ikke er anført i de enkle artikler, må dette betyde, at brugen af begrebet 

”virksomheder” dækker over samme betydning for både art. 101 og 102’s vedkommende. Dvs. at 

retspraksis ang. både art. 101 og 102 TEUF kan benyttes til at udlede betydningen af begrebet. 

Dette understøttes også af de forenede sager T-68/89, T-77/89 og T-78/89 Società Italiana Vetro 

SpA, Fabbrica Pisana SpA og PPG Vernante Pennitalia SpA v. Kommissionen for De Europæiske 

Fællesskaber, Retten i første instans dom af 10. marts 1992, Saml. 1992, s. II-1403 (SIV v. 

Kommissionen), som omhandler overtrædelse af art. 85 og 86 i Traktaten om oprettelse af Det 

Europæiske Økonomiske Fællesskab (TEØF) (nu art. 101 og 102  TEUF). I præmis 357 og 358 

gøres klart, at begrebet ”virksomhed” både i art. 85 og 86 TEØF betegner en økonomisk enhed. 

I sagen C-41/90 Klaus Höfner og Fritz Elser v. Macroton GmbH, Domstolens dom af 23. april 

1991, Saml. 1991, s. 1979 (Höfner) slog Domstolen i præmis 21 fast, at betegnelsen virksomheder i 

art. 85 og 86 TEØF dækker over alle enheder, som udøver økonomisk aktivitet. 

 

2.1.2.2.1	  Økonomiske	  aktiviteter	  

Næste skridt er at finde ud af, hvad betegnelsen økonomisk aktivitet dækker over og her tyder det 

på, at der er to betingelser, der skal være opfyldt, før der er tale om økonomisk aktivitet:86 

For det første slog Domstolen i de forenede sager C-180/98 – C-184/98 Pavel Pavlov m.fl. v. 

Strichting Pensioenfonds Medische Specialisten Domstolens dom af 12. september 2000, Saml. 

2000, s. I-6451, i præmis 75 fast, at ”enhver virksomhed, der består i at udbyde varer og 

tjenesteydelser på markedet, er erhvervsmæssig virksomhed”. Sagen omhandlede bl.a. 

fortolkningen af art. 81 og 82 i Traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (TEF) (nu art. 
                                                
85 Jones og Sufrin, 2011, s. 124 
86 Ibid. 
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101 og 102 TEUF) i forbindelse med afklaringen af, om en obligatorisk tilslutning til en 

erhvervspensionsfond var forenelig med traktaten. 

 

Generaladvokat Jacobs har i sit forslag til afgørelse af en række sager87 fremhævet nogle generelle 

principper for, hvordan en enheds aktiviteter skal defineres i forbindelse med konkurrenceretten. I 

præmis 311 slår han fast, at det generelle princip er, at aktiviteten principielt skal kunne udføres af 

en privat virksomhed for at få overskud jf. den engelske udgaves ordlyd ”in order to make profits”.  

 

Der er i denne afhandling tale om privatejede markedsaktører, som f.eks. Samsung, der investerer i 

forskning og udvikling med henblik på at få patenter på deres telekommunikationsteknologier, som 

derefter kan blive en del af en infrastrukturstandard. Dette giver disse markedsaktører mulighed for 

at tjene penge på indgåelsen af licensaftaler samtidig med, at disse markedsaktører også benytter 

teknologien i egne produkter, som bagefter kan sælges på downstream-markedet. Da disse 

aktiviteter sker med profit for øje, må det derfor kunne betegnes som økonomiske aktiviteter. Dette 

resulterer i, at de markedsaktører, der udvikler telekommunikationsteknologier inden for IKT-

sektoren, som udgangspunkt opfylder betingelserne til at blive betegnet som virksomheder i art. 102 

TEUFs forstand. 

 

2.1.2.3	  Delkonklusion	  

Det kan derfor konkluderes, at en virksomhed i konkurrenceretlig forstand består af en økonomisk 

enhed, der udfører økonomiske aktiviteter, herunder salg af varer og tjenesteydelser med profit for 

øje og at de fleste virksomheder inden for IKT-sektoren, som f.eks. Motorola og Samsung, opfylder 

disse betingelser og derfor er underlagt EU’s konkurrenceregler. 

 

2.1.3	  Dominerende	  stilling	  

Nu da det er fastlagt, hvad der skal forstås ved begrebet virksomheder, er næste skridt at analysere, 

hvornår disse virksomheder opnår en dominerende stilling og hvad dette indebærer, da det kun er i 

kraft af en dominerende stilling, at der kan foreligge et misbrug jf. art. 102 TEUF. En dominerende 

stilling på et marked betyder grundlæggende, at en virksomhed har så meget markedsmagt, at 

virksomheden kan agerer uafhængigt af andre virksomheder, når det kommer til at træffe 

                                                
87 Forslag til afgørelse af Generaladvokat F.G. Jacobs i sagerne C-67/96, de forenede sager C-
115/97 – C-117/97 og sag C-219/97, fremsat d. 28. januar 1999 
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væsentlige beslutninger som f.eks. pris.88 For at få fastslået om en virksomhed har en dominerende 

stilling på markedet, må det markedet, hvor virksomheden agerer, først fastsættes. 

 

2.1.3.1	  Regulering	  

Titlen på art. 102 TEUF er ”Forbud mod misbrug af dominerende stilling” og heraf kan til at starte 

med udledes to ting: 

- Artiklen og det medfølgende forbud gælder kun for virksomheder, som er indehaver af en 

dominerende stilling på markedet. Dvs. virksomheder, som ikke har en dominerende stilling 

på markedet, er ikke underlagt denne artikel. 

- Forbuddet gælder kun for misbrug af en dominerende stilling og det er derfor ikke i sig selv 

i strid med konkurrenceretten at have en dominerende stilling på markedet. Art. 102  TEUF 

forbyder derfor ikke, at virksomheder erhverver sig en dominerende position på markedet, 

hvis det sker pga. effektivitet eller højere innovationsevne.89 

 

Men i og med at art. 102 TEUF kun gælder for dominerende virksomheder og det dermed kun er 

dominerende virksomheder, som ikke må gøre de ting, der står i artiklen, indikerer dette, at de 

virksomheder, der har en dominerende stilling på markedet, derfor har en ekstraordinær pligt, i 

forhold til ikke dominerende virksomheder, til at sikre, at deres adfærd ikke skader samhandelen 

mellem medlemsstaterne, hvilket også underbygges af retspraksis, som vil blive behandlet senere. 

 

2.1.3.1.1	  Det	  relevante	  marked	  

Da hverken begrebet dominerende stilling eller det relevante markedet er nærmere defineret i 

TEUF, må begreberne defineres med hjælp fra bl.a. Kommissionens Meddelelse om afgrænsning af 

det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EØS-relevant tekst, 97/C 

372/03 (Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked). 

Som fastslået i indledningen til dette afsnit, skal det relevante marked afgrænses for at kunne 

fastslå, om en virksomhed har så meget markedsmagt, at der er tale om en decideret dominerende 

stilling. Dette gøres ved at afgrænse markedet til det rette produktmarked med den rette geografiske 

afgrænsning jf. Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, punkt 1. Formålet med dette er 

at fastslå ”hvilke egentlige konkurrenter der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders 

                                                
88 Anderman og Schmidt, 2011, s. 36 
89 Ibid., s. 33 
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adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres”90, for hvis 

markedet består af mange konkurrenter, vil virksomheden ceteris paribus være under et mere 

effektivt konkurrencemæssigt pres end hvis virksomheden slet ikke har nogle konkurrenter på 

markedet. 

 

2.1.3.1.1.1	  Produktmarked	  

Når det relevante produktmarked skal defineres, skal der normalt ses på, hvilke produkter, 

forbrugerne anser for at kunne substitueres med hinanden pga. deres egenskaber, pris og 

anvendelsesformål.91 Men når det kommer til standarder og SEPer, har Kommissionen i sagen om 

fusionen mellem Google og Motorola92 slået fast, at et SEP udgør sit egent separate marked, da alle 

markedsaktører skal benytte sig af den pågældende standard. Dette gælder især for 

infrastrukturstandarder pga. kravet om interoperabilitet og der findes derfor ikke nogle substitutter 

til hverken standarden eller de SEPer, når først standarden er blevet implementeret. Dermed kan 

både hvert enkelt SEP samt standarden som helhed udgøre det relevante produktmarked. 

 

2.1.3.1.1.2	  Geografisk	  afgrænsning	  

Udover at fastlægge det relevante produktmarkedet skal dette markedet også afgrænses rent 

geografisk. Dette gøres ved at kigge på det geografiske område, hvorpå virksomhederne på 

produktmarkedet udbyder og køber produkter og som har tilstrækkelig ens konkurrencevilkår til at 

kunne adskilles fra andre geografiske markeder, hvor konkurrencevilkårene er anderledes.93 Igen er 

markedet for infrastrukturstandarder inden for telekommunikation specielt, for de SSOer, som f.eks. 

ETSI, har medlemmer fra hele verden af94 og standarderne kan derfor benyttes verden over, hvilket 

i princippet gør produktmarkedet globalt. Det, der afgør, at markedet i denne afhandling er 

afgrænset til EØS, er, at denne afhandling omhandler EU’s konkurrenceregler og som omtalt i 

afsnit 1.2 gælder der lignede regler i EØS-aftalen. Så selvom de SEPer, der er genstand for 

Kommissionens afgørelser i Motorola og Samsung, i princippet agerer globalt, er de 

                                                
90 Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, punkt 2 
91 Ibid., punkt 7 
92 Sag COMP/M.6381 ”Google/Motorola Mobility, Commission decision pursuant to article 
6(1)(b) to Council Regulation No 139/2004”, Kommissionens afgørelse af 13. februar 2012 
(Google) 
93 Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, punkt 8 
94 http://www.etsi.org/membership/current-members 



Nanna Nildstad Hartvigsen  Naha09ac 
Kandidatafhandling  CBS 

 28 

konkurrencevilkår, som virksomhederne agerer under i EØS, anderledes end de konkurrencevilkår, 

virksomheder agerer under i andre dele af verden pga. forskellige lovgivninger. F.eks. kan der være 

sager i USA, der også omhandler patenter, som er essentielle for standarder fastsat af ETSI, men 

som er underlagt amerikansk ret, da den konkurrencebegrænsende adfærd går ud over konkurrencen 

og forbrugerne i USA95. 

Det kan derfor fastslås, at den relevante geografiske afgrænsning af produktmarkedet er EØS. 

 

Dvs. at det relevante produktmarkedet er markedet for standarder i EØS, men at hver standard og 

hvert SEP udgør sit eget marked, da der ikke findes nogle substitutter til hverken standarden eller de 

SEPer. Derfor vil hver enkel rettighedshaver til SEPer kunne forhindre villige licenstagere i at få 

adgang til en standard, uanset om rettighedshaveren kun har et SEP ud af flere hundrede, hvilket 

ubestridt udgør en dominerende stilling på markedet for hver enkel rettighedshaver. Denne type 

dominans anses for at være en ekstrem type af dominans, som giver rettighedshaveren et de facto 

monopol på markedet.96 

 

Derefter skal det også fastsættes om en virksomhed med en dominerende stilling på det relevante 

geografiskafgrænsede produktmarked rent faktisk kan udvise en uafhængig adfærd eller om der 

findes kræfter på markedet, som begrænser den dominerende virksomheds beslutninger, som f.eks. 

købermagt og truslen om nye konkurrenters tilgang til markedet.97 

 

2.1.3.1.2	  Købermagt	  

Kunderne, her licenstagerne, har i nogle tilfælde mulighed for at lægge et konkurrencemæssigt pres 

på en dominerende virksomhed, hvilket kan begrænse denne virksomheds adfærd.98 

Men da det relevante produktmarked først opstår, når standarden bliver implementeret, hvorefter al 

konkurrence elimineres, er der ikke længere mulighed for at fravælge standarden eller de SEPer og 

licenstagerne har dermed ingen købermagt på det relevante marked.  

 
                                                
95 Se f.eks. In the Matter of Google Inc, FTC File No. 1210120, hvor the Federal Trade 
Commission startede en sag mod Google, da de ikke mente, at Google overholdt sin forpligtelse om 
FRAND vilkår mht. de SEP, som Google have fået i forbindelse med opkøbet af Motorola og som 
Motorola i sin tid havde afgivet løfte om til bl.a. ETSI. 
96 Anderman og Schmidt, 2011, s. 36 
97 Meddelelse om ekskluderende adfærd, afsnit A. 
98 Ibid., punkt 18. 
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2.1.3.1.3	  Truslen	  om	  tilgang	  

Da konkurrence er dynamisk og derfor er noget, som under normale omstændigheder udvikler sig 

med tiden, skal der også tages hensyn til de konkurrenter, der kan indtræde på markedet og den 

konkurrence, der dermed kan opstå. For at undersøge sandsynligheden for dette, må der bl.a. kigges 

på hvilke adgangsbarriere, der er på markedet.99 

Når først en standard er fastsat og markedet dermed er etableret, er det ikke muligt for andre 

virksomheder at komme ind på markedet med en konkurrerende teknologi, da industrien allerede 

har foretaget de nødvendige investeringer til at implementere standarden, hvilket må betragtes som 

væsentlige adgangsbarrierer. Derudover spiller det også ind, at de SSOer, som står for udviklingen 

af standarden, f.eks. ETSI er omfattende organisationer og der er derfor ikke store muligheder for, 

at andre organisationer kan komme op med konkurrerende standarder. 

Og hvis der mod al sandsynlighed skulle dukke en virksomhed op med en overlegen teknologi, som 

ikke var med i den standardsættende proces, må det betegnes som usandsynligt, at markedet vil 

forkaste standarden eller ændre den til at inkludere den overlegne teknologi, når først disse ikke 

ubetydelige investeringer er foretaget. Det er netop også pga. disse investeringer og 

adgangsbarrierer, at rettighedshaverne har mulighed for at lave et hold up på villige licenstagere100 

og at manglende adgang til standarden eller de SEPer med stor sandsynlighed kan få 

konkurrencebegrænsende konsekvenser. 101 

 

2.1.3.2	  Retspraksis	  

Der er som tidligere omtalt i afsnit 1.5.1 ikke afsagt nogle domme fra Domstolen ang. anlæggelsen 

af forbudssager i forbindelse med SEPer. Der må derfor ses på andre domme, hvor dominerende 

stilling er blevet fastslået, som kan hjælpe til med at underbygge, hvad der udgør det relevante 

marked og hvad der resulterer i en dominerende stilling på dette marked. 

 

2.1.3.2.1	  Økonomisk	  magtposition	  

Sagen C-322/81 NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin v. Kommissionen for De 

Europæiske Fællesskaber Domstolens dom af 9. November 1983, Saml.1983, s. 3461 (Michelin), 

omhandlede misbrug af dominerende stilling jf. art. 86 TEØF i forbindelse med rabatter og 

                                                
99 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 16 
100 Se Bilag 1, afsnit 1.6 
101 Meddelelse om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 277 
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bonusydelser. I præmis 30, bliver en dominerende stilling beskrevet som en økonomisk 

magtposition, hvormed en virksomhed er i stand til at forhindre, at der opretholdes en effektiv 

konkurrence på det pågældende marked, da virksomhedens adfærd er uafhængig af konkurrenter, 

kunder og forbrugere. Og det er præcis denne mulighed, som rettighedshavere af SEPer har, når 

marked først er låst fast til en bestemt standard, dvs. når virksomhederne har brugt store ressourcer 

på at implementere standarden i deres produkter. Disse virksomheder vil derfor risikere at blive 

udelukket fra downstream-marked for de produkter, som implementerer standarden, hvis de ikke 

accepterer rettighedshaverens vilkår. 

Det betyder derfor, at det juridiske monopol, som rettighedshaveren får ved udstedelse af patentet, 

bliver til et økonomisk monopol, 102  når rettighedshaveren får sit patent inkluderet i en 

infrastrukturstandard og opnår en dominerende stilling på markedet, dvs. når patentet går fra at 

være et almindeligt patent til et standardessentielt patent. 

Dette støttes også af Domstolen i C-241/91 P og C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) og 

Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, 

Domstolens dom af 6. april 1995, Saml. 1995, s. I-743 (Magill), præmis 46, hvor Domstolen 

bemærkede, ”at den omstændighed, at en virksomhed er indehaver af en immaterielrettighed, ikke i 

sig selv betyder, at virksomheden har en dominerende stilling”, der skal noget mere til, hvilket i 

dette tilfælde er, at patentet er blevet et SEP. 

 

Dermed er det ikke konkurrencen på markedet for standarder, rettighedshaverne kan påvirke, da der 

efter fastsættelsen af standarden ikke længere eksistere nogen konkurrence på det pågældende 

markedet. Det er derimod konkurrencen på downstream-markeder for f.eks. smartphones, hvor 

virksomhederne sælger de slutprodukter, der implementerer standarden, videre til forbrugerne, at 

konkurrencen kan blive påvirket, hvis en eller flere producenter bliver forhindret i at benytte 

standarden i sine produkter. 

 

2.1.3.2.2	  Competition	  on	  the	  merit	  

Som tidligere beskrevet kan det ikke siges, at blot fordi en rettighedshaver har en dominerende 

stilling på markedet og dermed et økonomisk monopol, at dette er i strid med EU’s konkurrenceret. 

Hvis den dominerende stilling er opnået gennem øget efficiens eller højere innovationsevne, er den 

                                                
102 Jones og Sufrin, 2011, s. 780 
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opnået gennem det, der kaldes competition on the merit103. Dette betyder, at den pågældende stilling 

er opnået gennem fair konkurrence, da virksomhedens produkter er bedre end de alternativer, hvis 

nogle, der findes på markedet. På markedet for standarder, hvor standarderne er fastsat af SSOer 

med deltagelse af størstedelen af de markedsaktører, der agerer på markedet, må man gå ud fra, at 

hvis den standardsættende proces har fungeret optimalt, er det de bedst egnede teknologier, som er 

blevet medtaget i standarden. Dermed har rettighedshaverne opnået deres dominerende stilling på 

markedet som følge af en højere innovationsevne end deres konkurrenter. 

Men selvom den dominerende stilling er opnået som følge af competition on the merit, har den 

dominerende virksomhed en særlig forpligtelse til ikke at benytte sig af adfærd, som skader den 

effektive og ufordrejede konkurrence på markedet jf. Michelin, præmis 57. I præmis 104 i samme 

sag understreger Domstolen, ”at der ikke ifølge artikel 86 gælder noget krav om, at det bevises, at 

den adfærd, der karakteriseres som et misbrug, faktisk mærkbart har påvirket handelen mellem 

medlemsstaterne, men blot et krav om, at det bevises, at den omhandlende adfærd kan virke som 

nævnt”. Dette betyder, at de virksomheder, hvis patenter er inkluderet i en standard, har et særligt 

ansvar for at sikre, at deres adfærd ikke skader konkurrencen og dette gælder også hvis den 

pågældende adfærd blot i princippet kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne uden at dette 

rent faktisk sker i praksis. 

 

2.1.3.2.3	  En	  eller	  flere	  virksomheders	  dominerende	  stilling	  

Da det nu er klarlagt, hvad der menes med betegnelsen virksomhed og dominerende stilling, er det 

vigtigt at kigge på, hvad der menes med ”en eller flere virksomheders dominerende stilling”. En 

virksomhed er som ovenfor beskrevet en økonomisk enhed og derfor skal det klarificeres, hvordan 

to virksomheder sammen kan have en dominerende stilling. I SIV v. Kommissionen beskrives i 

præmis 358: ”Der er i princippet intet til hinder for, at to eller flere uafhængige økonomiske 

enheder på et bestemt marked er forbundet med sådanne økonomiske bånd, at de tilsammen 

indtager en dominerende stilling i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. En sådan 

situation kunne f.eks. foreligge, såfremt to eller flere uafhængige virksomheder i fælleskab på 

grundlag af aftale eller licens har et teknologisk forspring, som gør det muligt for dem at udvise en 

i betydeligt omfang uafhængig adfærd over for deres konkurrenter og kunder og i sidste instans 

over for forbrugerne”. Dette er særdeles relevant i relation til nærværende problemstilling, da to 

eller flere virksomheder kan misbruge deres tilsammen dominerende stilling på et marked, hvis de 
                                                
103 Geradin, Layne-Farrar og Petit, 2012, s. 175 
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nægter at indgå licensaftaler med en villig licenstager på FRAND vilkår. De økonomiske bånd, der 

gør, at flere virksomheder sammen kan indtage en dominerende stilling, kan f.eks. opnås, hvis 

virksomhederne har været sammen om at forske og udvikle visse teknologier, som derefter er blevet 

medtaget som et SEP i en standard. Det beskrives også i Bilag 1, afsnit 1.2, hvor det gøres klart, at 

standarder ikke laves af ”off the shelf” 104 teknologier, men at mange af teknologierne først skal 

udvikles i forbindelse med den standardsættende proces.  

Når to virksomheder sammen misbruger deres dominerende stilling, gælder samme fremgangsmåde 

ved benyttelse af art. 102 TEUF som ved en enkel virksomheds misbrug af dominerende stilling.105 

 

Som afsluttende bemærkning og som det også tidligere er fastslået i afsnit 1.4.1.2, anser 

Kommissionen en markedsandel på 70-80% på det relevante markedet som værende en formodning 

for, at der foreligger en dominerende stilling, hvilket senere er blevet bekræftet af Domstolen i Sag 

C-53/92 P Hilti v Kommissionen. Dette betyder, at hvis en rettighedshaver har en markedsandel på 

100% og dermed har et økonomisk monopol og hvis virksomhedens adfærd ikke kan holdes i skak 

af stærk købermagt eller en trussel om tilkomne konkurrenter, så foreligger der utvivlsomt en 

dominerende stilling hos rettighedshaveren. 

Det skal dog pointeres, at der kan være tilfælde, hvor et patent er erklæret for essentielt for en 

standard, men hvor det i virkeligheden ikke er tilfældet, at patentet er essentielt. Grunden til, at 

dette sker, er til dels pga. rettighedshavernes ønske om at modtage FRAND royalties fra alle villige 

licenstagere, der ønsker adgang til standarden og dels fordi de SSOer ikke altid tjekker op på, om et 

patent er essentielt for en standard eller ej.106  Dette er selvfølgelig resultatet af en svaghed i den 

standardsættende proces, men med standarder som f.eks. UMTS, hvor over 10.000 patenter er 

blevet erklæret essentielle107, kan det ske, at der kommer enkle patenter med, som ikke er 

essentielle. Hvis en rettighedshaver kun har et SEP og det viser sig ikke at være essentielt, har 

rettighedshaveren i princippet ikke nogen markedsmagt og derfor heller ingen dominerende stilling. 

Dette vil dog ofte først blive opdaget ved en tilbundsgående undersøgelse f.eks. i forbindelse med, 

at en villig licenstager stiller spørgsmålstegn ved patentets essentialitet. Derfor kan man ikke bare 

                                                
104 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 383 
105 Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, punkt 11 
106 Lundqvist, 2014a, s. 344-345 
107 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 377 
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kan gå ud fra, at en rettighedshaver har en dominerende stilling på markedet, blot fordi 

rettighedshaverens patent(er) er blevet erklæret essentielle for en standard. 

 

2.1.3.3	  Delkonklusion	  

Det er nu fastslået, at for at undersøge, om en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, 

må det relevante produktmarked først fastlægges sammen med en korrekt geografisk afgrænsning, 

hvorefter det kan estimeres, hvor stor en markedsandel virksomheden har. Ved markedsandele på 

70-80 % er der en stor formodning om, at virksomheden eller virksomhederne har en dominerende 

stilling på markedet. I tilfældet med infrastrukturstandarder udgør hver standard og hvert SEP sit 

eget produktmarked, hvilket betyder, at der ikke er nogen konkurrence og hver rettighedshaver til  

SEPer har derfor et økonomisk monopol og dermed en klar dominerende stilling på markedet. 

Selvom markedet for standarder i princippet er globalt, er markedsvilkårene rundt omkring i verden 

så forskellige pga. forskellen i lovgivningerne, at markedet skal afgrænset geografisk. Den 

geografiske afgrænsning af markedet for de for denne afhandling relevante standarder er EØS, da 

dette område er underlagt EU konkurrenceret.  

 

2.1.4	  På	  det	  indre	  marked	  eller	  en	  væsentlig	  del	  heraf	  

Tæt relateret til afklaringen af hvad der menes med en dominerende stilling, er kravet om, at den 

dominerende stilling skal foreligge på det indre marked eller en væsentlig del heraf. 

 

2.1.4.1	  Regulering	  

Ud fra ordlyden af art. 102 TEUF er det tvivlsomt, om den pågældende virksomheds stilling på i det 

mindste en væsentlig del af det indre marked skal være dominerende, om misbruget af den 

dominerende stilling skal ske på en væsentlig del af det indre marked eller om både den 

dominerende stilling og misbruget af denne skal ske på en væsentlig del af det indre marked. 

Umiddelbart kan en virksomhed ikke misbruge sin dominerende stilling på i det mindste en 

væsentlig del af det indre marked, uden at virksomheden har en dominerende stilling at misbruge på 

en væsentlig del af det indre marked og for at misbruget skal kunne påvirke samhandelen mellem 

medlemsstater, som nærmere vil blive undersøgt i afsnit 2.1.6, må misbruget også skulle foregå på i 

det mindste en væsentlig del af det indre marked. Det må derfor konstateres, at både den 

dominerende stilling og misbruget af denne skal foregå på det indre marked eller en væsentlig del 

heraf. 
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Derudover må det være klart, at med betegnelsen ”det indre marked eller en væsentlig del heraf” må 

betyde, at den dominerende stilling og misbruget af denne skal foregå på hele det indre marked eller 

i det mindste en væsentlig del heraf. 

Da begrebet ikke er nærmere specificeret i reguleringen, vil analysen primært omhandle retspraksis. 

 

2.1.4.2	  Retspraksis	  

Det er i retspraksis også fastslået, at både den dominerende stilling og misbruget af denne skal 

foregå på det indre marked eller en væsentlig del heraf. I Michelin præmis 32, er det slået fast, at 

art. 86 TEØF er et forbud mod ”at en virksomhed, i den udstrækning samhandelen mellem 

medlemsstaterne herved kan påvirkes, på fællesmarkedet eller en væsentlig del af dette misbruger 

en dominerende stilling”. 

 
I forbindelse med sager, der omhandler SEPer, er det tidligere slået fast,108 at hvert SEP udgør sit 

eget marked, hvorpå hver rettighedshaver indtager en dominerende stilling og at disse markeder 

inden for IKT-sektoren i princippet er globale, men pga. konkurrencevilkårene er afgrænset til EØS. 

Da EU og dermed det indre marked er en stor del af EØS, må det være klart, at disse 

rettighedshavere har en dominerende stilling på hele det indre marked. 

 
Når det kommer til omfanget af misbruget af denne dominerende stilling, skal det vurderes, om 

misbruget sker på hele det indre marked eller en væsentlig del heraf. Hvis anlæggelsen af 

forbudssager mod villige licenstagere anses som værende misbrug af dominerende stilling, som 

Kommissionens afgørelser antyder, er det væsentligt at kigge på, om anlæggelsen af en forbudssag i 

en medlemsstat, hvorved et eventuelt forbud kun vil gælde i den pågældende medlemsstat, kan 

betegnes som et misbrug af en dominerende stilling på en væsentlig del af det indre marked. 

I Michelin præmis 28 fastslog Domstolen, at Holland udgør en væsentlig del af det indre marked. 

Da Holland er et af de mindre lande i EU på størrelse med Danmark, må det hermed kunne antages, 

at en forbudssag anlagt i en enkel medlemsstat skal anses for at være et misbrug af dominerende 

stilling på en væsentlig del af det indre marked. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at 

anlæggelsen af en forbudssag på baggrund af et SEP udgør et misbrug og at dette misbrug kan 

påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, som vil blive undersøgt efterfølgende. 

 

                                                
108 Se afsnit 2.1.3.1.1.1 
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2.1.4.3	  Delkonklusion	  

Det kan hermed konkluderes, at anlæggelsen af en forbudssag i en medlemsstat af en 

rettighedshaver til et SEP, som har en dominerende stilling på hele det indre marked eller en 

væsentlig del heraf, er et misbrug af rettighedshaverens dominerende stilling på en væsentlig del af 

det indre marked under forudsætning af, at samtlige andre betingelser i art. 102 TEUF er opfyldt. 

 

2.1.5	  Misbrug	  

Nu er begrebet virksomheder og dominerende stilling på det indre marked eller en væsentlig del 

heraf blevet fastlagt og det står klart, at virksomheder, der er rettighedshavere til et eller flere 

patenter, der er essentielle for en standard, har en dominerende stilling på det indre marked og er 

derfor underlagt art. 102 TEUF. Det skal derfor nu afklares, hvilken former for adfærd, der udgør et 

misbrug af disse virksomheders dominerende stilling og i særdeleshed om anlæggelsen af 

forbudssager mod villige licenstagere kan karakteriseres som et sådanne misbrug. 

 

2.1.5.1	  Regulering	  

Udgangspunktet for klarlæggelsen af hvilken adfærd, der udgør et misbrug af en dominerende 

stilling, er de fire eksempler i art. 102 TEUF109, som udtrykker to former for adfærd, der kan udgøre 

et misbrug. Den ene er udnyttende misbrug, som består i at udnytte den dominerende stilling til at 

skaffe urimeligt høje priser jf. art. 102(a) eller til at begrænse udbuddet på markedet jf. art. 

102(b).110 Begge disse former for misbrug er til skade for forbrugerne på markedet, der enten må 

betale for høje priser, som både er et resultat af urimelige priser og forretningsvilkår samt en 

begrænsning af produktion og afsætning, eller må nøjes med varer af ringere kvalitet, hvis den 

tekniske udvikling begrænses. Derudover er der den anden form for misbrug, nemlig ekskluderende 

misbrug, som er adfærd, der består i at forsøge at få konkurrenterne ekskluderet fra markedet, 

hvilket både ses ved diskriminering mellem handelspartenerne jf. art. 102(c), ved tie-in salg jf. art 

102(d) samt ved leveringsnægtelse jf. art. 102(b).111 

 

Umiddelbart kan rettighedshavernes adfærd i forbindelse med anlæggelsen af forbudssager både 

anses som udnyttende misbrug, da de forsøger at skaffe sig urimeligt høje priser eller urimelige 

                                                
109 Se afsnit 2.1.1 
110 Anderman og Schmidt, 2011, s. 34 
111 Ibid. 
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forretningsvilkår i forbindelse med licensaftalerne under truslen om anlæggelse af forbudssager jf. 

primært Motorolas adfærd 112 . Samtidig kan det også være et ekskluderende misbrug, da 

rettighedshaverne forsøger at få konkurrenterne ekskluderet fra downstream-markedet ved at 

anlægge forbudssager, hvilket resulterer i en begrænsning af den tekniske udvikling til skade for 

forbrugerne. Pga. af manglende regulering og retspraksis om udnyttende adfærd, behandles den i 

denne afhandling relevante adfærd derfor under reglerne om ekskluderende misbrug. 

 

2.1.5.1.1	  Ekskluderende	  adfærd	  

Tidligere har Kommissionen og Domstolen anlagt en meget formbaseret tilgang ved bedømmelse af 

mulig konkurrencebegrænsende adfærd, dvs. at de blot har kigget på hvilken form for adfærd, der 

var tale om. I de senere år har især Kommissionen forsøgt at anlægge en mere effektbaseret tilgang, 

hvorved der ses på hvilken effekt, adfærden har på konkurrencen og dømmer derefter, i stedet for at 

dømme alt lignende adfærd ens, når konsekvenserne for konkurrencen kan være forskellige.113 Dette 

har bl.a. resulteret i Kommissionens Meddelelse om ekskluderende adfærd, som godt nok er ikke-

bindende regulering jf. meddelelsens punkt 3, men som alligevel er med til at give et billede af, 

hvad der anses som ekskluderende adfærd. Baggrunden for Kommissionens håndhævelse i 

forbindelse med ekskluderende adfærd er at sikre, at dominerende virksomheder ikke skader den 

effektive konkurrence og dermed påvirker forbrugerne negativt114. 

 

2.1.5.1.1.1	  Leveringsnægtelse	  

Den type ekskluderende adfærd, som stemmer bedst overens med den i afhandlingen omhandlende 

adfærd er leveringsnægtelse, som også omhandler nægtelsen af at give licenser til intellektuelle 

rettigheder.115 Denne type leveringsnægtelse spiller højst sandsynligt en stor rolle i anlæggelsen af 

forbudssager, da en forbudssag kun kan anlægges, hvis en virksomhed benytter sig af et SEP uden 

forudgående aftale. Og da denne afhandling kun omhandler forbudssager, som er anlagt mod 

virksomheder, der er villige til at indgå licensaftaler på FRAND vilkår, må rettighedshaveren have 

nægtet at indgå en licensaftale med den villige licenstager, som derefter har set sig nødsaget til at 

benytte det SEP uden gyldig aftale. 

                                                
112 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
113 Geradin, Layne-Farrar og Petit, 2012, s. 175 
114 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 19 
115 Ibid., punkt 78 
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Sager med leveringsnægtelse opstår tit, når den dominerende virksomhed konkurrerer med den 

køber, han nægter at levere til, på downstream-markedet.116 Dette er også tilfældet i de sager, hvor 

en rettighedshaver anlægger forbudssag mod en villige licenstager, da rettighedshaven har sin 

dominerende stilling på markedet for den pågældende standard, mens han på downstream-markedet 

for f.eks. smartphones konkurrerer med den villige licenstager om kunderne.  

Kommissionen gør det dog klart i sin Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 75, at 

virksomhederne som udgangspunkt selv har ret til at vælge, hvem de vil levere deres varer til, da 

det er en stor byrde at pålægge disse virksomheder en leveringspligt, selvom de skulle blive godt 

betalt for det. Det kan resultere i nedsat incitament til at investere og innovere, og derfor kræver det 

nøje overvejelser, før Kommissionen griber ind i disse typer af sager. Det særlige ved de i denne 

afhandling omhandlende typer af sager er dog, at rettighedshaverne selv har indvilliget i at få deres 

patenter involveret i en standard mod et ufravigeligt løfte om at ville indgå licensaftaler med villige 

licenstagere på FRAND vilkår. Derfor bør der i disse sager ikke kræves lige så nøje overvejelser før 

der fastslås misbrug, hvis det er klart, at rettighedshaveren har haft mulighed for at fravælge at få sit 

patent inkluderet i en standard tidligt i den standardsættende proces og derefter frivilligt har 

indvilliget i at lade sit patent inkludere i standarden. Og da disse former for standarder er essentielle 

for, at virksomhederne på downstream-markedet kan producere og sælge deres produkter, må det 

hele tiden have været klart for rettighedshaverne, at de ikke kan tillade sig at nægte levering, dvs. 

nægte at indgå licensaftaler på FRAND vilkår. 

 

Leveringsnægtelse går ikke kun ud på, at en virksomhed direkte nægter at levere til en køber, men 

gælder også i de tilfælde, hvor der gives et implicit afslag.117 Et implicit afslag kan f.eks. tage form 

af fastsættelse af urimelig leveringsbetingelser, som f.eks. Motorolas krav til Apple om, at Apple 

skulle opgive sine rettigheder til at anfægte gyldigheden af Motorolas SEPer. 

 

Ifølge Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 81 er der tre betingelser, der skal være opfyldt, 

før Kommissionen vil prioritere ovenstående former for adfærd: 

- Det produkt, nægtelsen omhandler, skal objektivt set være en nødvendig forudsætning for, at den 

ikke-dominerende virksomhed kan konkurrerer effektivt på downstream-markedet. 

- Nægtelsen skal kunne eliminere den effektive konkurrence på downstream-markedet. 

                                                
116 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 76 
117 Ibid., punkt 79 
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- Nægtelsen vil kunne skade forbrugerne. 

 

2.1.5.1.1.1.1	  Objektivt	  nødvendigt	  input 

For at et produkt kan anses for at være et objektivt nødvendigt input i de produkter, der sælges på 

downstream-markedet, skal der være tale om et input, hvor der ikke findes nogle substitutter, som 

virksomhederne på downstream-markedet kan benytte sig af i tilfælde af leveringsnægtelse. Det 

nødvendige kriterium er derfor ikke, om virksomhedernes overlevelse på downstream-markedet 

ligefrem bliver truet ved leveringsnægtelse.118 Da infrastrukturstandarder er standarder, hvor der 

ikke findes nogle substitutter og alle markedsaktører derfor har brug for adgang til alle SEPer, er 

betingelsen om objektiv nødvendighed af inputtet opfyldt. 

 

2.1.5.1.1.1.2	  Eliminering	  af	  effektiv	  konkurrence	  

Umiddelbart er Kommissionen af den opfattelse, at hvis produktet udgør et objektivt nødvendigt 

input på downstream-markedet, vil en leveringsnægtelse i hvert fald på sigt kunne eliminere den 

effektive konkurrence på dette marked, men derudover er der flere ting, der kan spille ind i 

bedømmelsen. 119  Disse inkluderer bl.a. graden af substitution mellem den dominerende 

virksomheds produkter og de produkter, der bliver udbudt af konkurrenterne på downstream-

markedet, for jo større substitution, jo mere effektiv er konkurrencen og jo større er risikoen for, at 

den effektive konkurrence på markedet elimineres, hvis konkurrenterne ekskluderes. Da de 

produkter, der sælges på downstream-markedet skal kunne interagere med hinanden, deraf 

vigtigheden af adgangen til standarden, må disse produkter også antages i høj grad at kunne 

substitueres med hinanden. Da betingelsen for at inputtet skal være objektivt nødvendig også er 

opfyldt, må en leveringsnægtelse siges at kunne eliminere den effektive konkurrence på 

downstream-markedet, om ikke andet, hvis leveringsnægtelsen udøves i udbredt grad eller 

ekskludere store virksomheder fra markedet. 

 

2.1.5.1.1.1.3	  Skade	  for	  forbrugerne	  

Der er især en måde, hvorpå forbrugerne kan blive skadet i relation til leveringsnægtelse af SEPer 

og denne omhandler begrænsning af den tekniske udvikling, hvorved leveringsnægtelsen resulterer 

i, at virksomhederne på downstream-markedet forhindres i at videreudvikle deres produkter pga. 
                                                
118 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 83 
119 Ibid., punkt 85 
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manglen på det nødvendige input.120 Dette er særdeles sandsynligt i nærværende problemstilling. 

Hvis den villige licenstager bliver forhindret i at producere f.eks. smartphones pga. manglende 

adgang til et SEP og dermed til standarden som helhed, vil virksomheden med stor sandsynlighed 

miste interessen for at investere flere penge i udviklingen af smartphones, hvilket resulterer i en 

begrænsning af den tekniske udvikling på det pågældende downstream-marked. 

 

Det kan derfor konkluderes, at den pågældende nægtelsen af at indgå licensaftaler om SEP opfylder 

samtlige af Kommissionens tre betingelser for at kunne kvalificeres som leveringsnægtelse, hvilket 

er en form for ekskluderende adfærd, Kommissionen prioriterer højt. 

 

2.1.5.1.1.1.4	  Objektiv	  nødvendighed	  og	  effektivitetsgevinster	  

Det gøres dog i Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 28 klart, at der altid skal kigges på, 

om den dominerende virksomheds adfærd er objektiv nødvendig og om der ligger nogle 

effektivitetsgevinster bag, som dermed berettiger leveringsnægtelsen. Dette kan f.eks. være 

tilfældet, hvis en virksomheds incitament til at investere i innovation i fremtiden vil blive ødelagt, 

hvis virksomheden ikke kan nægte at indgå licensaftaler. Dette kan dermed anses som art. 102 

TEUFs pendant til undtagelsen i art. 101(3) TEUF.121 

Her må det igen slås fast, at rettighedshavere til SEPer frivilligt har afgivet et uigenkaldeligt løfte til 

en SSO om indgåelse af licensaftaler på FRAND vilkår. Hvis en rettighedshaver mener, at hans 

incitament til fremover at investere i innovation vil blive ødelagt af at indgå disse aftaler, skulle han 

have meddelt det til den SSO, inden hans patent blev inkluderet i standarden. 

I den forbindelse skal det nævnes, at det i visse tilfælde kan være indlysende, at en leveringspligt 

ikke vil have nogle negative konsekvenser for den dominerende virksomheds incitament til at 

investere i innovation fremover, nemlig hvis den dominerende virksomhed allerede er underlagt en 

leveringspligt ifølge regler, som er forenelige med EU-retten.122 Dette må siges at være tilfældet i 

forbindelse med SEPer, som er underlagt en forpligtelse om indgåelse af licensaftaler på FRAND 

vilkår i overensstemmelse med den SSOs politik. 

Det kan dermed fastslås, at der ikke foreligger nogle objektive nødvendige grunde eller 

effektivitetsgevinster, som retfærdiggøre rettighedshavernes nægtelse af at indgå licensaftaler. 

                                                
120 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 87 
121 Jones og Sufrin, 2011, s. 261 
122 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 82 
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2.1.5.2	  Retspraksis	  

Umiddelbart tyder det ifølge EU retlig regulering på, at nægtelsen af at indgå licensaftaler om SEP 

med villige licenstagere må anses som misbrug af dominerende stilling. Der forligger ikke nogle 

afgørelser fra Domstolen om dette specifikke emne og der må derfor benyttes andet retspraksis, som 

muligvis kan underbygge teorien om, at anlæggelsen af forbudssager i forbindelse med SEPer eller i 

hvert fald, at nægtelsen af indgåelsen af licensaftaler er et misbrug af dominerende stilling. 

 

2.1.5.2.1	  Særlige	  omstændigheder	  

I sagerne Magill og C-418/01 IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG, 

Domstolens dom af 29. april 2004, Saml. 2004 I, s. 5039 (IMS Health) er det bl.a. fastslået, at det 

under særlige omstændigheder skal betragtes som misbrug, hvis der gives et afslag på at meddele 

licens. 123 

 

I Magill modsatte rettighedshaverne til nogle tv-stationers programoversigter sig Magill TV Guide 

Ltds ønske om at udgive en samlet ugentlig tv-guide. I præmis 29-31 refererede Domstolen til 

Rettens bemærkning om, at rettighedshaverne, ved at opretholde deres ophavsretlige rettigheder til 

at forhindre andre i at fremstille programoversigter, forhindrede et nyt produkt på markedet, nemlig 

et samlet ugentlig tv-blad, som kunne konkurrerer med rettighedshavernes egne blade og som der 

var en potentiel efterspørgsel på. Dette ville ifølge Retten være med til at sikre rettighedshaverne et 

monopol på downstream-markedet og da valget af, hvem der fik tilladelse til at benytte 

programoversigterne, tilsyneladende foregik tilfældigt, blev den pågældende adfærd anset som 

værende i strid med artikel 86 TEØF. Domstolen bekræftede derefter i præmis 57 Rettens afgørelse 

af, at det var et misbrug af dominerende stilling og nægtede i præmis 55, at der skulle foreligge 

nogle objektive hensyn, der kunne begrunde dette. 

 

I IMS Health er ovenstående betingelser blevet yderligere uddybet. IMS Health er en præjudiciel 

afgørelse ang. fortolkningen af art. 82 TEF. Sagen omhandlede virksomheden NDC Healths ret til 

at benytte sig af en blokstuktur til levering af oplysninger om salg af lægemidler i Tyskland, som 

IMS Health var rettighedshaver af. I præmis 38 gør Domstolen det klart, at der på baggrund af 

retspraksis fra Magill er tre kumulative betingelser, der skal opfyldes, før en leveringsnægtelse kan 

anses for at være et misbrug af en dominerende stilling: for det første skal nægtelsen forhindre 
                                                
123 Meddelelse om ekskluderende adfærd, punkt 78 
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frembringelsen af et nyt produkt, som der er en potentiel efterspørgsel på, for det andet skal 

nægtelsen være ubegrundet og for det tredje skal nægtelsen udelukke enhver konkurrence på et 

afledt marked. Disse tre betingelser har til dels inspireret Kommissionen til de betingelser, der er 

omtalt ovenfor under regulering. 

 

2.1.5.2.1.1	  Forhindre	  nyt	  produkt	  

Om anlæggelsen af forbudssager vil forhindre et helt nyt produkt i at komme på markedet, kan 

diskuteres. Inden for IKT-sektoren sker udviklingen nu til dags ekstremt hurtigt. F.eks. udvikler 

hver virksomhed på markedet for smartphones deres egen form for smartphone, hvis egenskaber på 

nogle punkter er så differentieret fra, hvad der ellers eksisterer på markedet og derfor kan betegnes 

som et nye produkt, hvortil der er en potentiel efterspørgsel, men hvor alle produkterne samlet set 

anses for at være smartphones. Umiddelbart må det fastslås, at en nægtelse af adgang til SEPer kan 

forhindre tilgangen af nye produkter til markedet, men da disse produkter som tidligere fastslået 

også er substitutter124, er det tvivlsomt om Domstolen vil anse adfærden som værende en 

forhindring for tilgangen af et nyt på marked. 

Ifølge IMS Health er det dog et helt afgørende kriterium, at det produkt, der nægtes adgang til, skal 

kunne benyttes af den virksomhed, der ønsker adgang til det, til at producere nye produkter og ikke 

bare til at reproducerer de samme produkter, som den dominerende virksomhed producerer på 

downstream-markedet.125 Dette punkt kan ikke anses for at have været opfyldt i IMS Health, da 

NDC Health ville sælge præcis samme produkt, som IMS Health, hvilket muligvis kan være 

årsagen til, at Kommissionen har fravalgt dette punkt i sin meddelelse og i stedet benyttet sig af 

kravet om, at nægtelsen skal begrænse den tekniske udvikling til skade for forbrugerne, hvilket er 

nemmere at opfylde. 

 

2.1.5.2.1.2	  Nægtelse	  begrundet	  i	  objektive	  hensyn	  

Denne betingelse er allerede omtalt under afsnit 2.1.5.1.1.1.4. 

 

2.1.5.2.1.3	  Udelukkelse	  af	  enhver	  konkurrence	  

Ifølge IMS Health præmis 45-47 er det nødvendigt, at der foreligger to markeder eller to 

produktionstrin: et upstream-markedet hvor rettighedshaveren er dominerende og et downstream-
                                                
124 Se afsnit 2.1.5.1.1.1.2 
125 IMS Health præmis 48-49 
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markedet, hvor rettighedshaverens nægtelse af at give licens vil resultere i en udelukkelse af enhver 

konkurrence. I IMS Health var det op til den refererende domstol, at fastslå om dette var tilfældet. I 

sager med SEPer, hvor rettighedshaveren nægter enkle villige licenstagere indgåelse af 

licensaftaler, vil det ikke resultere i en fuldstændig udelukkelse af enhver konkurrence på 

downstream-markedet, men det vil med stor sandsynlighed svække konkurrencen på markedet. Især 

hvis det er en af de store konkurrenter, der bliver ekskluderet fra downstream-markedet, vil det 

kunne eliminere den effektive konkurrence.126 Men hvis ikke der bliver sat en stopper for denne 

type af adfærd, vil det kunne eskalerer, hvilket helt sikkert vil gå mærkbart ud over konkurrencen 

på downstream-markederne og muligvis ende med helt at eliminere enhver konkurrence. Også her 

har Kommissionen valgt en betingelse, som gør det nemmere at fastslå krænkelse i forhold til 

Domstolens betingelser, nemlig at nægtelsen blot skal eliminere den effektive konkurrence på 

markedet. 

 

Det skal noget til før Domstolens betingelser om, at nægtelsen skal forhindre et nyt produkt samt 

udelukke enhver konkurrence på markedet er opfyldt i hvert fald ifølge ovenstående afgørelser og 

der skal derfor muligvis mindre til, før Kommissionen fastslår misbrug af dominerende stilling. Der 

er dog en afgørende forskel mellem de omstændigheder, der gør sig gældende i Magill og IMS 

Health, og dem der gør sig gældende i nærværende problemstilling, nemlig det faktum, at der her er 

tale om SEPer og ikke almindelige patenter. Rettighedshaverne har derfor selv indvilliget i at ville 

give alle villige licenstagerer adgang til deres SEPer og derfor må disse rettighedshavere allerede 

anses for at have indvilliget i, at deres immaterialretlige ret til at forhindre andre i at benytte deres 

patenter er blevet tilsidesat og erstattet af en pligt til at indgå licensaftaler med villige licenstagere 

på FRAND vilkår.127 Dette må anses for at give en stærkere forudsætning for, at der foreligger 

misbrug af dominerende stilling ved at nægte at indgå licensaftaler med villige licenstagere om 

SEPer, selvom betingelserne for, at fremkomsten af et nyt produkt skal forhindres og at der skal ske 

udelukkelse af enhver konkurrence, måske ikke til fulde kan opfyldes. 

 

                                                
126 Se afsnit 2.1.5.1.1.1.2 
127 Roger G Brooks og Damien Geradin, ”Taking contracts seriously: The meaning of the voluntary 
commitment to license essential patents on ’Fair and Reasonable’ terms”, Anderman og Ezrachi 
(ed.), 2011, s. 392 
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Spørgsmålet er nu, om anlæggelse af forbudssager også kan betegnes som en leveringsnægtelse i art. 

102 TEUFs forstand. Som tidligere omtalt128 er det nødvendigt, før rettighedshaveren vil være i 

stand til at anlægge en forbudssag, at den villige licenstager har inkluderet den pågældende standard 

og dermed rettighedshaverens SEP i sit produkt, som derved i realiteten er blevet krænket. Dette vil 

kun blive relevant for en villig licenstager, hvis han har forsøgt at indgå en licensaftale på FRAND 

vilkår med rettighedshaveren og i den forbindelse er blevet nægtet aftale, enten direkte eller som 

følge af et implicit afslag jf. ovenstående analyse. Den villige licenstager vil derfor kunne se sig 

nødsaget til at krænke det pågældende SEP, da konsekvensen af helt at afholde sig fra at bruge 

standarden kan være, at den villige licenstager bliver ekskluderet fra downstream-markedet pga. 

standardens objektivt nødvendige status. 

Det kan også tænkes, at den villige licenstager er bekendt med den i indledningen omtalte Orange-

Book-Standard sag, hvor en villige licenstager, efter at have givet rettighedshaveren et 

betingelsesløst tilbud, kan benytte sig af standarden, hvis han opfører sig som en licenstager med alt 

hvad der til hører, f.eks. ved jævnligt at overføre et fast beløb til en spærret konto, ligesom hvis der 

have været aftalt en royalty betaling for licensaftalen. Selvom denne dom er et udtryk for tysk ret, er 

den velkendt og har indtil videre været set som et udtryk for praksis inden for EU pga. mangel på 

retspraksis fra Domstolen. Denne dom kan derfor give den villige licenstager et incitament til at 

krænke det SEP, hvis han i god tro lever op til kravene i Orange-Book-Standard. 

Denne form for krænkelse vil under alle omstændigheder stort set altid ske på baggrund af en 

leveringsnægtelse fra rettighedshaverens side af, hvilket er et misbrug af rettighedshaverens 

dominerende stilling. 

Derudover kan anlæggelsen af forbudssager også ses som en yderligere eller dobbelt 

leveringsnægtelse: den første leveringsnægtelse finder sted i forbindelse med nægtelsen af at indgå 

en licensaftale, mens rettighedshaveren ved anlæggelsen af en forbudssag stadfæster sin nægtelse af 

at indgå en licensaftale. 

Derfor må anlæggelsen af en forbudssag også anses som et misbrug af rettighedshaverens 

dominerende stilling. Dette gælder også de tilfælde, hvor rettighedshaveren truer den villige 

licenstager med at anlægge en forbudssag eller med at håndhæve et sådan forbud for at få den 

villige licenstager til at gå med på vilkår, som ikke er FRAND. Rettighedshaverens formål er her 

nemlig at svække en konkurrent, uden at dette sker som en konsekvens af competition on the merits 

og rettighedshaveren er derfor i ond tro. 

                                                
128 Se afsnit 2.1.5.1.1.1 
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Kommissionen er, som beskrevet i indledningen i Motorola, også kommet frem til, at anlæggelsen 

af forbudssager er et misbrug af dominerende stilling, hvis den virksomhed, som forbudssagen 

bliver anlagt mod, anses for at være villig til at indgå licensaftaler på FRAND vilkår.129 Den 

primære begrundelse for dette er, at truslen om anlæggelse af en forbudssag kan fordreje 

licensforhandlingerne og kan ende med konkurrencebegrænsende licensvilkår, som den villige 

licenstager ikke ville være gået med til, hvis det ikke have været for truslen om et muligt forbud og 

dette vil være til skade for innovationen og i sidste ende forbrugerne.130 Kommissionens afgørelse 

bygger dog på de særlige omstændigheder, at der er tale om patenter, der er essentielle for en 

standard og at rettighedshaveren har afgivet et løfte om at ville indgå licensaftaler om disse SEPer 

på FRAND vilkår. 131 

Så ud fra Kommissionens synspunkt handler det ikke så meget om selve nægtelsen af at indgå en 

licensaftale, men om de særlige omstændighed, der gør sig gældende i sager om SEPer og de 

konsekvenser en trussel om nedlæggelse af et forbud kan få for en licensaftale, som derfor ikke vil 

være bygget på FRAND vilkår. 

Dette kan tyde på, at Kommissionen har benyttet sig af doktrinen om særlige omstændigheder som 

ses i Magill og IMS Health, men uden at benytte Domstolens strenge betingelser. Under alle 

omstændigheder bygger Kommissionen sin afgørelse på at beskytte samme formål, som også ligger 

til grund for deres meddelelse om ekskluderende adfærd, nemlig at beskytte konkurrencen, 

innovationen og i sidste ende forbrugerne. 

 

2.1.5.3	  Delkonklusion	  

Det kan hermed konkluderes, at nægtelsen af at give licens, anlæggelsen af en forbudssag samt 

benyttelse af truslen om anlæggelse eller håndhævelse af en forbudssag mod villige licenstagere er 

et misbrug af rettighedshaverens dominerende stilling under de særlige omstændigheder, der gør sig 

gældende i sager om SEPer. Der er her tale om et ekskluderende misbrug i form af 

leveringsnægtelse, da rettighedshaveren vil benytte nægtelsen af at indgå en licensaftale samt en 

efterfølgende forbudssag til at ekskludere licenstageren fra downstream-markedet. Hvis 

rettighedshaveren i stedet vælger at benytte truslen om anlæggelsen af en forbudssag eller 

                                                
129 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
130 Ibid. 
131 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf betragtning 2 
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håndhævelsen af et allerede etableret forbud til at få licenstageren til at indgå en licensaftale på for 

rettighedshaveren gunstige vilkår, som ikke er i overensstemmelse med FRAND, er der tale om et 

implicit afslag, som også er en leveringsnægtelse og dermed et misbrug. Om Domstolen vælger at 

benytte sig af doktrinen om særlige omstændigheder og hvilke særlige omstændigheder, Domstolen 

i så fald vil lade være afgørende i denne type sager, er ikke garanteret. Men at dømme ud fra 

Kommissionens afgørelse i Motorola tyder det på, at Kommissionen har benyttet sig af denne 

doktrin, hvorefter det betragtes som et misbrug at nægte at meddele licens på baggrund af SEPer. 

 

2.1.6	  Påvirkning	  af	  samhandelen	  mellem	  medlemsstaterne	  

Den sidste betingelse, der skal være opfyldt for, at forbuddet i art. 102 TEUF kan benyttes, er, at 

misbruget skal påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. 

 

2.1.6.1	  Regulering	  

Det er eksplicit beskrevet i art. 102 TEUF, at forbuddet om misbrug af dominerende stilling er 

betinget af, at samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes. 

Det kan dermed udledes, at hvis en virksomheds misbrug af sin dominerende stilling ikke påvirker 

samhandelen mellem virksomhederne, så er der intet grænseoverskridende element og adfærden vil 

derfor ikke være underlagt EU konkurrenceret, herunder art. 102 TEUF.132 

 

Der er ifølge Meddelelse om påvirkning af handelen punkt 18 tre kriterier, der skal tages stilling til, 

før det kan afgøres, om en vis form for adfærd påvirker handelen mellem medlemsstaterne: 

handelen mellem medlemsstaterne, kan påvirke og mærkbarhed. 

 

2.1.6.1.1	  Handelen	  mellem	  medlemsstaterne	  

Begrebet handel mellem medlemsstaterne dækker ikke kun grænseoverskridende handel med varer 

og tjenesteydelser, men gælder for enhver grænseoverskridende økonomisk aktivitet, samt de 

situationer, hvor en adfærd ændrer konkurrencestrukturerne på markedet.133 Dette kan bl.a. ske, hvis 

adfærden ekskluderer eller truer med at ekskludere en konkurrent fra markedet, da dette vil påvirke 

                                                
132 Meddelelse om påvirkning af handelen, punkt 12 
133 Ibid., punkt 19-20 
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den pågældende virksomheds økonomiske aktiviteter. For at art. 102 TEUF træder i kraft, skal 

adfærden derfor påvirke den økonomiske aktivitet mellem mindst to medlemsstater.134 

Ved anlæggelsen af forbudssager i forbindelse med SEPer vil rettighedshaverens formål være at få 

en konkurrent ekskluderet fra markedet eller benytte truslen om anlæggelse eller håndhævelse af en 

forbudssag til at opnå gunstige betingelser for licensaftalen, som ikke er i overensstemmelse med 

kravet om FRAND. Denne adfærd vil resultere i en svækkelse af konkurrentens position på 

markedet og sandsynligvis forbedre rettighedshaverens og vil derfor kunne ændre på de 

konkurrencestrukturer, der er på downstream-markedet. Da downstream-markedet for f.eks. 

smartphones i princippet dækker hele EØS, må adfærden siges at kunne påvirke den økonomiske 

aktivitet på hele det indre marked og især mellem den medlemsstat, som forbuddet gælder for og 

resten af det indre marked. Forbuddet vil nemlig bevirke, at den villige licenstagers produkter 

forhindres i at blive eksporteret fra andre medlemsstater til den medlemsstat, som forbuddet gælder 

for. 

 

2.1.6.1.2	  Kan	  påvirke	  

”Kan påvirke” betyder, at det ”på grund af samtlige objektive, retlige eller faktiske forhold kan 

forudses med tilstrækkelig sandsynlighed, at aftalen direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt 

øver indflydelse på samhandelen mellem medlemslandene”135, hvilket leder frem til 3 øvrige 

betingelser, der skal undersøges, før dette kriterium er opfyldt.136 

 

2.1.6.1.2.1	  Tilstrækkelig	  sandsynlighed	  på	  grund	  af	  objektive,	  retlige	  eller	  faktiske	  forhold	  

Vurderingen af, om en vis adfærd kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, træffes ud fra 

objektive faktorer og det er ikke nødvendigt, at adfærden derfor har påvirket eller vil påvirke 

samhandelen. Det afgørende er, om adfærden er egnet til at kunne påvirke samhandelen.137 Disse 

objektive faktorer kan bl.a. omhandle arten af de produkter, som den pågældende adfærd 

omhandler, for hvis disse produkter er essentielle for virksomheder, som ønsker at trænge ind på 

markedet i andre medlemsstater, vil der være en højere grad af sandsynlighed for, at adfærden kan 

                                                
134 Meddelelse om påvirkning af handelen, punkt 21 
135 Ibid., punkt 23 
136 Ibid., punkt 24 
137 Ibid., punkt 25-26 
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påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.138 Da infrastrukturstandarder er essentielle for at en 

villig licenstager kan agere på hele downstream-markedet for f.eks. smartphones, må adgangen til 

de patenter, denne standard består af også betegnes som essentiel for, at de kan sælge deres 

produkter i hver enkel medlemsstat. Det må derfor anses som tilstrækkelig sandsynligt, at 

anlæggelsen af en forbudssag vil kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. 

 

2.1.6.1.2.2	  Indflydelse	  på	  samhandelen	  mellem	  medlemsstaterne	  

Dette kriterium udtrykker det faktum, som tidligere er omtalt,139 at EU’s konkurrenceregler kun kan 

gøres gældende, hvis samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes. Dette betyder, at hvis 

samhandelen mellem medlemsstaterne må antages at udvikle sig anderledes end den ellers ville 

have gjort pga. den pågældende adfærd 140  og at konsekvensen af adfærden derfor har et 

grænseoverskridende element, vil adfærden kunne have indflydelse på samhandelen mellem 

medlemsstaterne. Som omtalt i afsnit 2.1.6.1.1 gør dette sig også gældende for nærværende 

problemstilling. 

 

2.1.6.1.2.3	  Direkte	  eller	  indirekte,	  aktuel	  eller	  potentiel	  indflydelse	  på	  samhandelen	  

En adfærd kan anses som værende misbrug af dominerende stilling lige meget om indflydelsen på 

samhandelen er direkte eller indirekte, aktuel eller potentiel. En adfærd, som den i nærværende 

problemstilling, må anses for at have en indirekte indflydelse på samhandelen,141 da det produkt 

adfærden omhandler, nemlig SEPer, bliver benyttet af virksomhederne på downstream-markedet 

som input i deres produkter. Dette betyder, at adfærden påvirker et andet marked end det adfærden 

udføres på. 

Derudover vil adfærden have en aktuel indflydelse på samhandelen,142 hvis der både anlægges en 

forbudssag og forbuddet derefter håndhæves af rettighedshaveren, da dette vil ekskludere den 

villige licenstager fra det marked, hvor han sælger de produkter, som implementerer den 

pågældende standard. Adfærden kan også have en potentiel indflydelse på samhandelen,143 hvis 

rettighedshaveren bruger truslen om anlæggelse og håndhævelse af forbuddet til at få den villige 

                                                
138 Meddelelse om påvirkning af handelen, punkt 30 
139 Se afsnit 2.1.6.1 
140 Meddelelse om påvirkning af handelen, punkt 34-35 
141 Ibid., punkt 38 
142 Ibid., punkt 40 
143 Ibid., punkt 41 
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licenstager til at gå med på urimelige betingelser i licensaftalen, som f.eks. at fraskrive sig 

rettigheden til at anfægte det SEPs essentielle værdi for standarden, som Motorola gjorde mod 

Apple. Dette vil kun få en indflydelse på samhandelen, hvis det viser sig, at rettighedshaverens 

patent ikke er essentielt for standarden og alle villige licenstagere derfor har gået og betalt royalties 

til en rettighedshaver, som ikke var berettiget til disse og som har været med til at styrke 

rettighedshaverens position på markedet. 

 

Det må derfor fastslås, at kriteriet om, at samhandelen skal kunne påvirkes af den pågældende 

adfærd, er opfyldt. 

 

2.1.6.1.3	  Mærkbarhed	  

Dette kriterium er et kvantitativt kriterium, da adfærden kun anses som misbrug af dominerende 

stilling, hvis adfærden mærkbart påvirker handelen mellem medlemsstaterne. 144 

Mærkbarhedskriteriet afhænger bl.a. af den pågældende adfærds natur samt den dominerende 

virksomheds position og størrelse i forhold til de andre virksomhed på markedet for de berørte 

produkter.145 

Anlæggelsen af forbudssager mod villige licenstagere må anses for af natur at kunne påvirke 

samhandelen mellem medlemsstaterne, da den i bedste fald svækker en konkurrent og i værste fald 

direkte ekskluderer konkurrenten fra markedet, hvilket i begge tilfælde ændrer 

konkurrencestrukturen på det indre marked. Derudover er de rettighedshavere, der benytter sig af 

denne form for adfærd, typisk indflydelsesrige virksomheder på downstream-markedet f.eks. 

Motorola og Samsung, som udelukkende benytter sig af adfærden til at svække eller udrydde deres 

største konkurrenter på markedet. Det er nemlig yderst tvivlsomt, at en mindre virksomhed ville 

kaste sig ud i en forbudssag mod f.eks. Apple uden, at det er strengt nødvendigt, da virksomheder 

som Apple har ressourcer nok, både i form af penge og immaterialrettigheder, til at svare igen. Det 

er klart, at anlæggelsen af forbudssager i højere grad vil kunne påvirke samhandelen mellem 

medlemsstaterne, hvis rettighedshaveren anlægger forbudssager i flere lande mod samme 

virksomhed, men dette er ikke et krav for, at samhandelen mellem medlemsstaterne kan siges at 

kunne påvirkes mærkbart. 

 

                                                
144 Meddelelse om påvirkning af handelen, punkt 13 og 44 
145 Ibid., punkt 44-46 
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Det må derfor konkluderes, at ifølge den EU retlige regulering er rettighedshavere til SEPer i stand 

til at påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne på en ikke ubetydelig måde ved anlæggelsen af 

en forbudssag også selvom dette kun sker i en medlemsstat. 

 

2.1.6.2	  Retspraksis	  

Ovenstående retsstilling er også slået fast i retspraksis. I Michelin præmis 103, slog Domstolen fast, 

at selvom en adfærd, der forhindrer andre virksomheders adgang til et marked, kun udføres af den 

dominerende virksomhed i en medlemsstat, kan adfærden alligevel godt påvirke handelen og 

konkurrence på det indre marked. 

 

2.1.6.3	  Delkonklusion	  

Det kan derefter konkluderes, at ifølge den EU-retlige regulering og retspraksis forholder det sig 

sådan, at hvis en rettighedshaver anlægger en forbudssag i en medlemsstat mod en villige 

licenstager på grundlag af SEPer, har det en indirekte og aktuel eller potentiel påvirkning på 

samhandelen mellem medlemsstaterne i en sådan grad, at denne betingelse i art. 102 TEUF må 

anses for opfyldt. 

 

2.2	  Konklusion	  

Efter nærmere analyse af EU regulering og retspraksis står det klart, at anlæggelsen af forbudssager 

på grundlag af SEPer mod villige licenstagere skal anses som værende et misbrug af dominerende 

stilling, hvis alle betingelser i art. 102 TEUF er opfyldt. Begrundelsen for dette er, at der er tale om 

et ekskluderende misbrug i form af leveringsnægtelse, som under særlige omstændigheder gælder, 

hvis rettighedshavere nægter at meddele licens til deres immaterialrettigheder. Da anlæggelsen af en 

forbudssag mod en villig licenstager nødvendigvis må ske på baggrund af en nægtelse af at indgå en 

licensaftale fra rettighedshaverens side af, må også dette kunne betegnes som en leveringsnægtelse, 

hvis særlige omstændigheder er tilstede.  

Kommissionen har ikke direkte har nævnt leveringsnægtelse, som begrundelse for dens afgørelser, 

men Kommissionen har gjort det klart, at dens afgørelser var et resultat af de særlige 

omstændigheder, der gjorde sig gældende i Motorola og Samsung, dog især i forbindelse med sagen 

mod Motorola, da det kun var i denne sag, at Kommissionen direkte gik ind og fastslog misbrug af 

dominerende stilling. Disse særlige omstændigheder består af det faktum, at der er tale om SEPer 

og at rettighedshaveren har afgivet et løfte om at ville indgå licensaftaler på FRAND vilkår. 
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Om Domstolen er enig i Kommissionens begrundelser for sine afgørelser er ikke sikkert, da 

Kommissionens betingelser for at afgøre, om der foreligger misbrug eller ej, på nogle punkter 

adskiller sig fra Domstolens praksis. 

Lige meget hvilken specifikke betingelser, der ligges til grund, må det dog være uden for enhver 

tvivl, at anlæggelsen af forbudssager på baggrund af SEPer mod en villig licenstager er et misbrug 

af rettighedshaverens dominerende stilling, netop fordi rettighedshaveren har indvilliget i at indgå 

licensaftaler på FRAND vilkår og dermed har været klar over vigtigheden af, at alle villige 

licenstagere på markedet har adgang til de pågældende SEPer. Derfor har rettighedshaverens adfærd 

kun til formål at svække konkurrenterne på downstream-markedet, hvilket resulterer i en 

begrænsning af konkurrencen og innovationen på markedet og dermed skader EU’s mål om et 

integreret indre marked, hvilket i sidste ende vil være til skade for forbrugerne. 
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3.	  Økonomisk	  afsnit	  

3.1	  Økonomisk	  analyse	  

Det er nu i den juridiske analyse slået fast, at anlæggelsen af forbudsager i forbindelse med SEPer 

er et misbrug af rettighedshaverens dominerende stilling. Den økonomiske analyse tager derefter 

sigte på at undersøge, om denne retstilstand er efficient og om den dermed er med til at realisere 

EU's drøm om et indre marked med effektiv konkurrence og innovation til gavn for forbrugerne. 

 

3.1.1	  SCP	  

For at besvare den økonomiske problemstilling er det i den økonomiske analyse væsentligt at 

inddrage både de facto og de jure standarder, men på hver deres markedet for at finde ud af, hvilken 

effekt resultatet af den juridiske analyse vil få. Første skridt i analysen er at se på et marked for de 

facto standarder og derefter for de jure standarder for til sidst at kunne analysere forskellen mellem 

de to. 

 

3.1.1.1	  De	  facto	  standarder	  

Som omtalt i afsnit 1.4.1.2 er de facto standarder blevet til industristandarder vha. almindelige 

markedskræfter. Rettighedshaverne har derfor ikke afgivet løfte om at ville indgå licensaftaler med 

villige licenstagere om standarden eller de SEPer på FRAND vilkår og de må derfor gerne anlægge 

forbudssager mod villige licenstagere. Dette marked kan derfor bruges til at analysere, hvordan 

tilstanden ville være, hvis det ikke blev anset som misbrug af dominerende stilling at anlægge 

forbudssager mod villige licenstagere. 

 

3.1.1.1.1	  Structure	  

For at finde ud af strukturen på et innovativt marked, benyttes teori af Andrew H. Van de Ven og 

Marshall Scott Pool fra deres artikel ”Explaining Development and Change in Organisations” 

omkring Variation, Selektion og Transmission, som giver et dynamisk billede af strukturen på 

markedet. Denne artikel giver en forklaring på, hvordan organisationer udvikler og ændrer sig, men 

i denne afhandling benyttes teorien til at vise, hvordan strukturen på et marked hele tiden ændrer sig 

i en innovativ branche. Udvikling og forandring i såvel en organisation som på et marked ses 
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gennem en kontinuerlig cyklus af variation, selektion og transmission146, som resulterer i en 

dynamisk evolution. 

 

3.1.1.1.1.1	  Variation	  

Variationen på markedet er skabelsen af noget nyt 147  og da denne afhandling omhandler 

telekommunikationsstandarder, er det skabelsen af nye teknologier dvs. variationen på markedet 

sker gennem innovation. Denne innovation resulterer i, at rettighedshaverne får patent på deres 

teknologier, som giver dem et midlertidig monopol på markedet i form af en eneret til at afholde 

andre fra at benytte sig af den pågældende teknologi i en årrække. Dette skaber en inefficiens på 

markedet, da den viden, der ligger bag den udviklede teknologi, er et ikke-rivaliserende gode148, 

som alle virksomheder kan bruge uden af det får betydning for andre virksomheders brug af 

pågældende viden. Under normale omstændigheder er denne viden også et ikke-ekskluderbart 

gode149 hvorved ingen kan forhindre andre i at bruge den pågældende viden, men i kraft af patentet 

bliver det til et ekskluderbart gode150, som rettighedshaveren kan forhindre andre i at benytte. 

Joseph Schumpeter kaldte denne proces og de efterfølgende konsekvenser for kreativ destruktion151 

og viste gennem denne teori, at den inefficiens, som patenter og det deraf følgende monopol, 

resulterede i, var nødvendig for at få skabt efficiens på længere sigt i form af flere og bedre 

innovationer. 152 Kreativ destruktion fungerer på den måde, at en iværksætter (rettighedshaveren) 

skaber en uligevægtstilstand på markedet ved fremkomsten af innovationer, som består af nye 

teknologier i forhold til de allerede eksisterende.153 Det er denne uligevægtstilstand, som sætter 

gang i hele den transmissionsmekanisme, som også selektionen og transmissionen er en del af og 

som sikrer, at der på længere sigt vil opnås større økonomisk efficiens gennem forbedrede 

teknologier, som er til gavn for hele markedet, mens ældre og forælderede teknologier vil blive 

selekteret fra.154 Transmissionsmekanismen kan ses på nedenstående figur. 

 

                                                
146 Van de Ven og Poole, 1995, s. 518 
147 Ibid., s. 518 
148 Knudsen, 2014, s. 358 
149 Ibid., s. 358 
150 Ibid. 
151 Ibid., s. 336 
152 Ibid., s. 334-337 
153 Ibid., s. 336 
154 Ibid., s. 337 
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Fig. 1: Evolution155 

Variation            Selektion Transmission 
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Den efficiens, transmissionsmekanismen generer, ville dog ikke kunne opnås, hvis iværksætteren 

ikke kunne få patent på sin opfindelse, for uden patentbeskyttelse ville andre virksomheder blot 

kunne benytte opfindelsen uden at betale rettighedshaveren og rettighedshaveren ville derfor ikke 

kunne få dækket sine udviklingsomkostninger. Derfor sikrer inefficiens på kort sigt i form af 

patenter efficiens på lang sigt i form af innovation. 

Det, der holder gang i hele transmissionsmekanismen er konkurrencen om de knappe ressourcer156 

som f.eks. forbrugerne og deres penge, for grunden til, at virksomheder bliver ved med at investere 

i forskning og udvikling, er håbet om at komme på markedet med en ny teknologi eller nyt produkt, 

som forbrugerne vil betale for. 

Dette er også, hvad der sker i IKT-sektoren. Grunden til, at der hele tiden investeres i at udvikle nye 

teknologier, som kan implementeres i en virksomheds produkter, er håbet om at erobre 

markedsandele fra konkurrenterne og derved tjene flere penge. For på markedet for f.eks. 

smartphones, behøver de fleste mennesker kun ét enkelt produkt og derfor konkurrerer 

virksomhederne på markedet om at udvikle en smartphone, som indeholder teknologier, der er 

konkurrenternes produkter overlegne og som forbrugerne derfor vil købe, men dette kan kun lade 

sig gøre fordi virksomhederne ved, at de kan få beskyttet deres opfindelser gennem patenter.  

På dette stadie af udviklingen forsker og udvikler virksomhederne i nye teknologier og det er endnu 

ikke blevet afgjort, hvilke teknologier, der er andre overlegne eller som foretrækkes af forbrugerne. 

 

3.1.1.1.1.2	  Selektion	  

Det er her i selektionen, at Schumpeters destruktion udfolder sig, hvor ældre teknologier bliver 

udskiftet med nye157, men også hvor der sker en selektion af de nye teknologier, så det kun er de 

                                                
155 Lavet på baggrund af figur 1 i Van de Ven og Pooles artikel, s. 520. 
156 Van de Ven og Poole, 1995, s. 518 
157 Knudsen, 2014, s. 337 
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bedst egnede, der forbliver på markedet. Selektionen er et resultat af konkurrencen om de knappe 

ressourcer, da ikke alle teknologier på markedet kan eksistere samtidig pga. ressourceknapheden og 

kravet om interoperabilitet. Som tidligere omtalt under variation består denne ressourceknaphed af 

forbrugerne og deres penge, men det særlige ved infrastrukturstandarder er netop også, at der kun 

kan være én standard. Kampen om forbrugerne er derfor ekstrem vigtig på de facto 

standardmarkedet i forbindelse med selektionen, da forbrugerne bestemmer hvem, der vinder. 

Det er for alvor også her, at der er forskel på de facto og de jure standarder. Selektionen af de facto 

standarder sker vha. almindelige markedskræfter, som i forbindelse med infrastrukturstandarder 

består af evnen til først at komme på markedet og sikre de rette komplimentære aktiver.158 Hjulpet 

på vej af netværkseffekten resulterer dette i den såkaldte tipping effekt, der gør, at hele markedet 

tipper over til en teknologi, som bliver de facto standarden på markedet.159 

 

Kampen om de rette komplimentære aktiver stammer fra David J. Teece artikel ”Profiting from 

technological innovation”, som omhandler situationer, hvor en virksomhed, som er først på 

markedet med en innovation, konkurrerer med imiterende virksomheder om at blive den førende 

virksomhed på markedet. Selvom virksomheden, der stod bag innovationen, burde have en klar 

fordel, er det ikke altid sikkert, at denne bliver førende på markedet eller at virksomheden 

overhovedet overlever konkurrencen.160 For at blive den førende virksomhed på markedet, er 

adgangen til komplementære aktiver særdeles vigtig.161 Dette gælder især for specialiserede aktiver, 

hvor innovationen er ensidigt afhængig af aktivet som f.eks. specialiseret markedsføring, samt for 

cospecialiserede aktiver, hvor innovationen og aktivet er gensidigt afhængige, som f.eks. at 

softwaren og hardwaren i en smartphone er afhængige af hinanden.162 Dette kan overføres til 

nærværende problemstilling, hvor flere virksomheder med konkurrerende teknologier kæmper om 

at blive de facto standard på markedet. Selvom de forskellige teknologiers egenskaber har meget at 

skulle sige, er det særdeles vigtigt at have adgang til de rette komplementære aktiver. En 

virksomheder, der producerer smartphones, og som har opfundet en teknologi, der kan 

implementeres i hans egne smartphones og sælges på markedet med det samme, er langt bedre 

positioneret på markedet end en virksomhed, der har opfundet en overlegen teknologi, men som 

                                                
158 Teece, 1986, s. 288-290 
159 Katz og Shapiro, 1994, s. 105-106 
160 Teece, 1986, s. 285 
161 Ibid., s. 288-289 
162 Ibid. 
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først skal indgå aftaler med virksomheder, der producerer smartphones, før den kan lanceres på 

markedet. 

 

Kampen om de essentielle komplementære aktiver spiller også en vigtig rolle, når det kommer til 

netværkseffekten. Her findes der nemlig forskellige former for netværkseffekt, som alle spiller ind i 

selektionen af, hvilken teknologi, der bliver industristandard. Netværkseffekten består primært i, at 

jo flere forbrugere, der benytter et produkt, jo højere værdi har produktet for disse forbrugere.163 

Ifølge Katz og Shapiro opstår denne effekt bl.a. pga. følgende forbrugseksternaliteter164, som er 

tilpasset nærværende problemstilling: 

1. En direkte fysisk effekt: jo flere der ejer en smartphone med den pågældende 

telekommunikationsteknologi, jo større er værdien for alle dem, der ejer samme type 

smartphone, da antallet, de kan kommunikere med, er større. 

2. En indirekte effekt: jo flere der ejer samme type smartphone, jo flere komplimentære aktiver 

i form af f.eks. mere software eller flere apps bliver der produceret. Katz og Shapiro kalder 

dette for ”the hardware/software paradigm”165. 

3. En positiv effekt: jo flere der ejer den pågældende type smartphone, jo mere 

eftersalgsservice vil der være tilgængelig og jo mere erfaring vil disse servicecentre have, 

hvilket også er et eksempel på et komplimentært aktiv. 

Derudover kan det faktum, at en vis virksomhed har en stor markedsandel også signalere til nogle 

forbrugere, at virksomhedens produkter eller teknologier er af en vis kvalitet.166 

Derfor er resultatet af tilegnelsen af essentielle komplimentære aktiver samt opbygningen af et 

betydeligt netværk af forbrugere, der benytter den pågældende teknologi, at flere og flere vil 

benytte sig af samme teknologi eller af de produkter, som implementerer denne. Disse stærkt 

positive feedback elementer resulterer i, at markedet på et tidspunkt når et punkt, hvor markedet 

tipper til en innovations side167, som så bliver industriens de facto standard. Denne effekt kaldes 

derfor også for tipping168. 

 

                                                
163 Katz og Shapiro, 1985, s. 424 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid., s. 105-106 
168 Ibid., s. 106 
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Richard Nelson og Sidney Winter gør dog i deres bog ”An Evolutionary Theory of Economic 

Change” opmærksom på, at de økonomiske omgivelser ofte skifter for hurtigt til, ”at alle de 

ineffektive virksomheder…bliver elimineret af markedskonkurrencen”169. Resultatet af dette er, at 

det marked, hvorpå virksomhederne konkurrerer om at få deres teknologi gjort til en 

industristandard, består af både efficiente og inefficiente virksomheder. Dette betyder, at en 

virksomhed, som på visse punkter er inefficient, men som er veletableret på markedet og derfor har 

sikret sig de rette komplimentære aktiver, måske fra velrenommerede virksomheder, hvis 

omdømme den inefficiente virksomhed kan nyde godt af, kan gå hen og få sin teknologi gjort til en 

industristandard. Dette på trods af, at der findes andre mere efficiente virksomheder på markedet, 

som blot ikke har nået at få etableret en portefølje med de rette komplimentære aktiver og som 

derfor ikke har fået opbygget det nødvendige netværk. Det kan derfor ikke udelukkes, at de facto 

standarder kan bestå af teknologier af ringere kvalitet end de jure standarder, hvis teknologier bliver 

bedømt på kvaliteten. 

Alt efter hvor stort markedet er, kan det tage forholdsvis lang tid før et marked tipper over til en 

teknologis side, som derefter bliver en de facto standard, hvilket kan resultere i en omkostningsfuld 

proces for både de tabende virksomheder og de forbrugere, der ender med at måtte udskifte deres 

produkter.170 

 

3.1.1.1.1.3	  Transmission	  

Transmission, også kaldet arvelighedsmekanismen171, er der, hvor de nye teknologier bliver 

nedarvet og dermed bliver en fast del af markedet, som andre kan videreudvikle, så der 

fremkommer nye innovationer, ny variation, på markedet. Problemet med de facto standarder er, at 

rettighedshaveren har fået monopol på sin opfindelse og derfor har de samme rettigheder som 

rettighedshavere af almindelige patenter har: han kan forhindre andre i at benytte opfindelsen og til 

det formål har han mulighed for at anlægge forbudssager. Så når en rettighedshavers teknologi 

bliver til en industristandard, som andre virksomheder gerne vil implementere i deres produkter, er 

det rettighedshaveren, der bestemmer, hvem der skal have adgang til standarden. Og hvis der er 

                                                
169 Knudsen, 2014, s. 341 
170 Det skal dog pointeres, at der kan forekomme situationer, hvor forbrugerne foretrækker 
forskellige produkters karakteristika over kompatibilitet og hvor to standarder derfor er endt med at 
leve side om side f.eks. Apple og IBM computere (Katz og Shapiro, 1994, s. 106) 
171 Knudsen, 2014, s. 86 
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nogle, der prøver at benytte sig af standarden uden at have en licensaftale med rettighedshaveren, 

kan rettighedshaveren anlægge en forbudssag for at stoppe krænkelsen. 

 

Grunden til, at der ikke bare blive produceret nye teknologier hele tiden, som kan udkonkurrerer 

tidligere standarder, er, hvad Van de Ven og Poole kalder for retention (fastholdelse), da 

transmissionen indeholder nogle kræfter, som fastholder en del af de gamle teknologier og dermed 

sikrer en vis form for stabilitet på markedet.172 Disse kræfter består bl.a. af inerti og modvilje, men 

også andre bindinger, f.eks. virksomhedernes økonomi, modvirker det selvforstærkende loop, som 

variation og selektion resulterer i.173 Inertien og modviljen består i, at forbrugerne ikke er villige til 

at udskifte deres produkter hele tiden pga. switching costs174, som både består af den tid forbrugerne 

skal bruge på at sætte sig ind i nye produkter og de penge, det kræver at købe disse nye produkter. 

Derudover er der også en vis modstand fra de virksomheder, der får adgang til standarden og 

implementerer den i deres produkter, da de skal foretage en hel del investeringer for at få tilpasset 

deres produkter til en ny standard og derfor ikke bare som sådan har mulighed for at skifte, hvis der 

skulle fremkomme et bedre alternativ på markedet. Dette resulterer i betydelige adgangsbarrierer til 

markedet, hvilket igen giver rettighedshaveren mulighed for at benytte sig af en adfærd, der er 

uafhængig af konkurrenter, implementerende virksomheder samt slutforbrugere, hvilket resulterer i 

højere priser og mindre salg (monopol priser og udbud). 

 

Det mindre salg består både i, at det ikke er alle virksomheder, som har råd til at implementere 

standarden pga. krav om høje licens royalties og at det ikke er alle virksomheder, der får lov til at 

implementere standarden pga. manglende licensaftale. Der er derfor ikke nok markedsaktører, der 

får adgang til standarden og dermed kan videreudvikle den, så selvom teknologien bliver nedarvet 

til næste generations innovationer, vil dens fulde potentiale i forbindelse med en videreudvikling 

ikke blive udnyttet. Dette resulterer i, at næste generations variation ikke vil være optimal og 

markedet vil derfor heller ikke have nok gode innovationer at selektere i til at kunne opnå en 

optimal ny standard. Dette vil til dels ende med en evolution på markedet og i 

telekommunikationsbranchen som helhed, der ikke er optimal og som tager længere tid, da alle 

markedsaktører ikke har adgang til den pågældende standard og derfor til markedet, og der derfor 

ikke er nok konkurrence om at udvikle nye teknologier. Som tidligere nævnt under selektion er det 
                                                
172 Van de Ven og Poole, 1995, s. 518 
173 Ibid. 
174 Geradin, Layne-Farrar og Petit, 2012, s. 226 



Nanna Nildstad Hartvigsen  Naha09ac 
Kandidatafhandling  CBS 

 58 

slet ikke sikkert, at det er den bedst egnede, der til at starte med bliver industristandard og med den 

efterfølgende suboptimale transmissionsmekanisme, er der endnu mere, der taler for, at de facto 

standarder består af teknologier af ringere kvalitet end det muligvis er tilfældet for de jure 

standarder. 

 

Derudover vil det også ende med en evolution, der ikke er særlig kontrolleret, da de 

markedsaktører, der ikke har adgang til standarden, må forsøge sig med alternative teknologier eller 

helt andre teknologiområder og der vil derfor ske en større adskillelse i variationen. 

Men som det også vil blive diskuteret under variation hos de jure standarder,175 mener tilhængerne 

af den behavioralistiske virksomhedsteori, som stammer fra Richard Cyert og James G. March bog 

A Behavioral Theory of the Firm176, at virksomheder er plaget af stiafhængighed177. Dvs. at 

virksomhederne plejer at følge en retning, som bestemmes af deres historie og de kompetencer, som 

de har tilegnet sig gennem tiden, og først når virksomhederne begynder at tænke mere ud af boksen, 

vil de kunne opnå optimale løsninger. 

Der er derfor mulighed for, at denne spredning i variationen på markedet for de facto standarder 

sætter gang i en søgning efter og udvikling af helt nye teknologier, som ikke ses på de jure 

standardmarkedet. Men selvom denne positive effekt kan resultere i nye teknologier inden for nye 

område, vil den svage transmissionsmekanisme også her spille ind og resultere i, at de nye 

teknologier aldrig vil blive fuldt udnyttet og dermed nå deres fulde potentiale. 

 

Resultatet af analysen af strukturen på de facto markedet er derfor, at transmissionsmekanismen 

ikke får lov til at udvikle sig frit. Det er dermed ikke altid de bedst egnede teknologier, der 

overlever selekteringen og bliver nedarvet i hele markedet og som derfor er udgangspunktet for 

næste generation af innovationer i variationen. På den ene side er det primært den eneret, som 

patentbeskyttelsen giver til rettighedshaveren og den inefficiens dette medfører som følge af 

rettighedshaverens mulighed for at ekskludere virksomheder fra markedet eller forhindre nye 

virksomheders adgang til markedet, der er skyld i, at transmissionsmekanismen er hæmmet. På den 

anden side ville variationen højst sandsynligt ikke være kommet til at starte med, hvis 

virksomhederne ikke havde mulighed for at få patentbeskyttelse og transmissionsmekanismen ville 

dermed slet ikke have eksisteret. Dette medfører lidt af et paradoks med omdrejningspunkt i 
                                                
175 Afsnit 3.1.1.2.1.1 
176 Knudsen, 2014, s. 337-339 
177 Ibid., s. 339 
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patentbeskyttelsen inden for de facto standarder, som muligvis kan afhjælpes med de særlige regler, 

der gælder for de jure standarder. Dette vil blive analyseret nærmere senere henne i afhandlingen, 

men først skal der kigges på, hvordan virksomhederne agerer på de facto standardmarkedet som 

følge af den struktur, der hersker. 

 

3.1.1.1.2	  Conduct	  

Under Conduct vil det blive undersøgt, hvordan den struktur, der hersker på markedet for de facto 

standarder, påvirker virksomhedernes måde at agerer på i downstream-markedet. Virksomhedernes 

ageren på markedet vil blive analyseret vha. spilteori, som er en matematisk teori, hvorpå 

markedsaktørerne er spillere, som agerer rationelt ved at maksimere deres forventede indkomst i 

lyset af, hvordan andre virksomheder agerer på markedet. 178 

I forbindelse med nærværende problemstilling gøres dette for at finde ud af, hvordan 

rettighedshaveren og en mulig licenstager agerer på markedet i søgen efter at maksimere deres egen 

indkomst. Da både rettighedshaveren og den mulige licenstager skal tage flere beslutninger på 

markedet, er deres ageren bedst illustreret vha. et spiltræ, som er en udvidet form af et spil, hvor 

spillerne har mulighed for at træffe flere valg end i den strategisk form, der illustreres vha. en 

tabel.179 Hvert spil består af en række regler, som omhandler hvem spillerne er, hvilken strategi 

hver spiller kan benytte sig af, hvilken rækkefølge spillerne træffer beslutninger i og hvor meget de 

vinder eller taber ved deres valg.180 

I forbindelse med et markedet med de facto standarder er spillerne rettighedshaveren og den mulige 

licenstager og spiltræet ser ud som følgende under antagelsen af, at spillerne er de to eneste 

markedsaktører på downstream-marked: 

  

                                                
178 Geradin, Layne-Farrar og Petit, 2012, s. 77 
179 Dutta, 1999, s. 17 
180 Ibid. 
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Figur 2: Spiltræ over de facto conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da dette er et spil med perfekt information, hvor hver spiller ved, hvad den anden spiller har valgt, 

inden han skal foretage sit valg, kan spillet løses ved baglæns induktion.181 Det betyder, at man først 

kigger på de to nederste grene, hvor rettighedshaveren skal vælge mellem at anlægge forbudssag 

eller ej for at finde ud af, hvad rettighedshaveren vil vælge. Pga. den perfekte information vil den 

mulige licenstager nemlig også være i stand til at forudse, hvad rettighedshaveren vil vælge i det 
                                                
181 Dutta, 1999, s. 168-169 
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tilfælde, at licenstageren vælger at krænke rettighedshaverens patent, da begge spillere er rationelle 

og derfor vil maksimere deres egen profit. 

 

3.1.1.1.2.1	  Forbudssag	  eller	  ej	  

Når rettighedshaveren skal vælge mellem at anlægge forbudssag mod den mulige licenstager eller ej 

i tilfælde af krænkelse, ser han på, hvilken strategi, der vil maksimere hans profit. Hvis han vælger 

ikke at anlægge en forbudssag, vil han miste markedsandele, da han vil få en konkurrent på 

markedet. Dette vil resultere i en konkurrence om forbrugerne på markedet, prisen på produktet vil 

derfor falde og udbuddet stiger, da flere nu er villige til at købe produktet. Rettighedshaveren får 

derfor mindre for sine produkter og selvom der bliver solgt flere produkter, vil han kun stå for en 

del af salget, da han skal dele markedet med licenstageren. I ekstreme tilfælde kan de konkurrerer 

prisen helt ned til fuldkommen konkurrence niveau. 

 

Hvis rettighedshaveren vælger at anlægge en forbudssag under antagelsen af, at taberen betaler 

både egne og modpartens sagsomkostninger, afhænger rettighedshaverens strategi af hans 

sandsynlighed (ssh.) for at vinde. Under antagelse af at spillerne er de to eneste på markedet og at 

der, som fastslået i afgrænsningen,182 ses bort fra muligheden for tvangslicens ved de facto 

standarder, må rettighedshaverens ssh. for at vinde anses som værende betydelig, gående mod 

100%, mens ssh. for at tabe er nær 0%. 

Derfor vil rettighedshaveren maksimere sin profit ved at anlægge forbudssag mod krænkelsen, da 

han med næsten 100% ssh. vil beholde sin monopolstatus og dermed profit, mens han ved 

afholdelse fra at anlægge forbudssag helt sikkert vil miste sin monopolprofit og muligvis halvdelen 

af downstream-markedet. 

Det skal dog pointeres, at hvis de to spillere ikke var de eneste på markedet, havde resultatet måske 

været et andet, for jo flere virksomheder rettighedshaveren har indgået licensaftaler med på 

markedet, jo mindre vil han miste ved ikke at anlægge forbudssag og, relativt set, jo dyrere vil en 

forbudssag være, da det han vinder er af mindre værdi.  

Men under de nuværende antagelser kan det hermed konkluderes, at rettighedshaveren vil anlægge 

forbudssag i tilfælde af, at hans patent bliver krænket. 

 

                                                
182 Afsnit 1.4.1.2 
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3.1.1.1.2.2	  Krænkelse	  eller	  ej	  

Her skal den mulige licenstager vælge, om han vil krænke patentet eller ej, hvis han ikke får en 

licensaftale på plads med rettighedshaveren under den forudsætning, at han ved, at hvis han 

krænker det pågældende patent, vil han blive mødt af en forbudssag, som han med næsten 100% 

ssh. vil tabe. Han skal derfor vurdere, hvordan han kan maksimere sin profit. 

Ved at krænke rettighedshaverens patent, vil han ende i en forbudssag, hvor han med næsten 100% 

ssh. ville skulle betale både sine egne og rettighedshaverens omkostninger ved retssagen + en evt. 

erstatning. Dvs. for at krænkelsen skal kunne give den mulige licenstager et forventet positivt 

resultat, skal værdien af standarden være af en meget betydelig størrelse. Standarder har uden tvivl 

stor betydning for den mulige licenstager, da det er den eneste måde, hvorpå hans produkter kan 

interagere med andre lignende produkter på markedet. Uden adgang til standarden, vil den mulige 

licenstagers produkter ikke have den store værdi for forbrugerne og han vil derfor risikere at blive 

ekskluderet fra markedet. Standardens værdi for den mulige licenstager må derfor betragtes som 

betydelig, men ikke betydelig nok til at kunne overgå de store summer i både omkostninger og 

erstatning, som han med høj ssh. skal af med. Da han i forbindelse med tabet af en forbudssag også 

vil få forbud mod at sælge de produkter, der implementerer standarden, vil han i dette scenario 

derfor også risikere at blive ekskluderet fra markedet af og derfor må det konkluderes, at den 

mulige licenstager ikke vil krænke rettighedshaverens standard. 

 

3.1.1.1.2.3	  Licensaftale	  eller	  ej	  

Nu er det op til rettighedshaveren at vælge om han vil indgå en licensaftale med den mulige 

licenstager eller ej. Hvis rettighedshaveren ikke vælger at indgå en licensaftale, ved han, at den 

mulige licenstager ikke vil krænke standarden og rettighedshaveren vil derfor beholde sin 

monopolstatus og profit på markedet. Hvis rettighedshaveren indgår en licensaftale, vil han 

modtage en royalty, som han pga. sin monopolstatus på upstream-markedet selv kan fastsætte, mens 

han vil miste sin monopolstatus på downstream-markedet. Derfor vil han få færre penge for sine 

produkter og vil måske også risikere at sælge færre produkter pga. konkurrencen. Så længe 

rettighedshaveren derfor har planer om at fortsætte med at sælge de af sine egne produkter, som 

implementerer standarden, på downstream-markedet, vil rettighedshaveren højst sandsynligt 

foretrække at bevare sin monopolstatus med mindre licenstageren er villige til at betale en så 

betydelige royalty, at rettighedshaverens profit forbliver uændret. Dette må dog antages at være 

usandsynligt, da den mulige licenstager ikke kan betale en så betydelig royalty og samtidig skabe et 
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vist overskud fra salget af sine produkter på markedet. Hvis licenstageren ikke kan sælge sine 

produkter til samme pris som rettighedshaveren eller differentiere sine produkter fra 

rettighedshaverens, vil rettighedshaveren sætte prisen på sine produkter til lige under det, den 

mulige licenstager tager for sine og på den måde vil rettighedshaveren løbe med hele efterspørgslen. 

Det må derfor konkluderes, at rettighedshaveren til en de facto standard vælger at forblive 

monopolist på downstream-markedet. 

 

3.1.1.1.2.4	  Delkonklusion	  

Det kan derfor konkluderes, at rettighedshaveren på de facto markedet ikke vil indgå licensaftaler 

med mulige licenstagere, så længe han selv har tænkt sig at sælge de af sine produkter, der 

implementerer standarden, på downstream-markedet. Den mulige licenstager vil derimod heller 

ikke krænke rettighedshaverens standard, da dette med sikkerhed vil resultere i anlæggelsen af en 

forbudssag, som den mulige licenstager med stor sandsynlighed vil tabe. Muligheden for 

anlæggelsen af forbudssager giver derfor rettighedshaveren incitament til at beholde sin 

monopolstatus på downstream-markedet, hvilket betyder, at andre virksomheder ikke får adgang til 

standarden. 

 

3.1.1.2	  De	  jure	  standarder	  

3.1.1.2.1	  Structure	  

3.1.1.2.1.1	  Variation	  

Variationen på markedet for de jure standarder indeholder både noget af det samme som gjorde sig 

gældende på markedet for de facto standarder, nemlig ønsket om at udvikle teknologier, som er 

konkurrenternes overlegne eller som forbrugerne foretrækker. På den anden side består variationen 

på markedet for de jure standarder også af det faktum, at virksomhedernes forskning og udvikling 

tager udgangspunkt i at løse et helt specifikt problem. Mange af de patenter, som bliver essentielle 

for en standard, er nemlig specifikt udviklet til standarden og derfor udviklet til at løse et specifikt 

problem i forbindelse med den standardsættende proces. Dette er hvad behavioralister183 betegner 

som en problemstyret søge- og læringsproces184, hvor virksomhederne kun søger efter en løsning, 

                                                
183 Knudsen, 2014, s. 338 
184 Ibid. 
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der kan tilfredsstille deres aspirationsniveau og når denne løsning er fundet, stopper de med at lede 

selvom der højst sandsynligt kunne findes mere effektive alternativer.185 

Dette kunne tyde på, at der er visse fordele ved de facto standarder, da virksomhederne på disse 

markeder bliver presset til at tænke mere ud af boksen og derfor komme frem til mere innovative 

løsninger. Denne såkaldte problemstyrende søge- og læringsproces’ svaghed må dog til et vist 

punkt siges at blive omgjort af det faktum, at langt de fleste markedsaktører deltager i den 

standardsættende proces på de jure markedet og alle har derfor været med til at finde frem til, hvad 

der må anses som den bedste teknologisk løsning for standarden. Det må derfor antages at disse 

mange virksomheder, kan tænke længere og opnå bedre resultater end en enkel virksomhed på de 

facto standardmarkedet kan. 

 

3.1.1.2.1.2	  Selektion	  

Ligesom på markedet for de facto standarder, kan der på markedet for de jure 

infrastrukturstandarder kun være en standard på markedet og rettighedshaveren til standarden eller 

de SEPer opnår derfor også her et monopol. På markedet for de jure standarder sker selektionen dog 

gennem en fælles proces i de SSOer, som alle de virksomheder, der deltager i den standardsættende 

proces, har indflydelse på. Virksomhederne sætter sammen målet for, hvad den pågældende 

standard skal kunne, hvilken eksisterende teknologier, der skal implementeres i standarden samt 

hvilken problemer, der er som følge af manglende udvikling og som derfor kræver, at 

virksomhederne investerer i at udvikle de teknologier, som vil kunne fuldende standarden. 

Selektionen sker derfor ved udvælgelsen af de bedst egnede teknologier, som bliver til SEP under 

forudsætning af, at den standardsættende proces fungerer optimalt og at rettighedshaverne afgiver et 

frivilligt og uigenkaldeligt løfte om, at de vil indgå licensaftaler på FRAND vilkår. 

Der er modsat de facto standarder ingen behov for at anskaffe de rette komplementære aktiver før 

på downstream-markedet og konkurrencen om at komme først på markedet er heller ikke relevant, 

da fastsættelsen af standarden på baggrund af enighed mellem markedsaktørerne vil eliminere 

enhver konkurrerende teknologi, der måtte have eksisteret før standarden blev fastlagt. 

Dette bør derfor sikre, at de jure standarder består af de bedst egnede teknologier, men det kan også 

tage lang tid før en sådan standard er fastlagt og implementeret, da nogle af teknologierne først skal 

udvikles. 

 
                                                
185 Knudsen, 2014, s. 338-339 
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3.1.1.2.1.3	  Transmission	  

Transmissionen på markedet for de jure standarder sker ved, at samtlige markedsaktører har 

deltaget ved fastlæggelsen af den pågældende standard, som alle på markedet derefter skal benytte 

sig af. Det er dermed ved en fælles proces blev afgjort hvilke teknologier, der skal agerer og derfor 

nedavles på markedet. De jure standarden og dens SEPer er derfor blevet udvalgt til at danne 

grundlag for efterfølgende innovationer (den nye generation af variation på market). 

Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis rettighedshaverne til de SEPer har afgivet et uigenkaldeligt 

løfte om at ville indgå licensaftaler på FRAND vilkår med villige licenstagere og at de ikke bryder 

dette løfte ved at anlægge forbudssager mod villige licenstagere, som i den juridiske analyse er 

blevet erklæret uforenlig med EU's konkurrenceret. På denne måde sikres rettighedshaverne et 

incitament til forsat at investere i forskning og udvikling, da de bliver betalt en royalty som er 

FRAND, samtidig med, at deres monopol ikke bliver overført til downstream-markedet, hvor der 

derimod vil være fri konkurrence. 

FRAND royaltyen er godt nok mindre end hvad rettighedshaveren på de facto standardmarkedet 

ville kunne få i en licensaftale, men rettighedshaveren på de jure markedet får til gengæld indgået 

langt flere licensaftaler. Derudover sikres den videre udvikling og dermed 

transmissionsmekanismen, da alle villige licenstagere har mulighed for at implementere standarden 

i deres produkter og arbejde videre med den. På den måde er næste generations variation i form af 

videreudviklede og nye teknologier sikret. Hvis denne proces fortsætter, så næste generations 

selektion også består af en udvælgelse af de bedst egnede teknologier til implementering i en 

standard, som derefter bliver nedarvet på markedet, sikres en fuldt fungerende 

transmissionsmekanisme og dermed en hurtigere og mere koncentreret evolution, som er tæt på at 

blive dynamisk efficient. 

 

Det eneste minus ved denne form for standardsættelse er, at visse rettighedshavere ikke er 

interesseret i at indgå licensaftaler med alle villige licenstagere og ikke ønsker at modtage en 

royalty, som kun udgør FRAND. Hvis rettighedshavere vil udgå dette har de ret til at frasige sig at 

få deres patenter inkluderet i en standard, men med antagelsen af, at den standardsættende proces 

fungerer optimalt og det derfor er de bedst egnede teknologier, der bliver valgt fra starten af, vil 

dette resultere i, at standarden derefter vil bestå af teknologier, som for visses vedkommende er af 

ringere kvalitet end de oprindeligt ville have været. Hvis rettighedshaveren fravælger at 

implementere sin teknologi i standarden og den dermed bliver erstattet af en anden teknologi, kan 
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han også risikere, at hans teknologi bliver ubrugelig, når standarden endelig er implementeret, og på 

den måde vil rettighedshaveren slet ikke få dækket nogle af sine udviklingsomkostninger. Hvilket 

derfor tyder på, at rettighedshaverne ikke altid føler, at valget om at inkludere deres patenter i en 

standard er helt frit. 

 

Som udgangspunkt virker det som en konstruktiv måde at fastsætte standarder vha. SSOer og 

FRAND, som derefter bliver håndhævet vha. af konkurrencerettens forbud mod anlæggelse af 

forbudssager. Det er dog ikke alle rettighedshavere, der er lige begejstret for reglerne om FRAND, 

men pga. de omkostningerne, der er ved at fravælge den standardsættende proces, føler disse 

rettighedshavere ikke, at de har andet valg end at få gjort deres patenter til SEPer.  

 

3.1.1.2.2	  Conduct	  

Det vil nu blive undersøgt, hvordan en rettighedshaver og en mulig licenstager vil agerer på 

markedet for de jure standarder. Dette vil ligesom på de facto markedet blive gjort vha. spilteori i 

form af et spiltræ. Spillet vil i dette tilfælde se ud som følgende og der vil blive fundet frem til 

spillernes ageren vha. baglæns induktion. 
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Figur 3: Spiltræ over de jure conduct 
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ifølge Kommissionen, netop en licenstager, som er villig til at indgå licensaftale på FRAND vilkår. 

Problemet her er, at FRAND er en udefinerbar størrelse på linje med en general klausul186, som 

afhænger af mange forskellige faktorer og derfor er det aldeles sandsynligt, at rettighedshaveren og 

licenstageren er uenige om, hvad FRAND vilkår udgør. Rettighedshaveren, der med sin 

dominerende stilling skal være ekstra opmærksom på konsekvensen af sine handlinger, kan derfor 

meget hurtigt ende i en situation, hvor han mener, at den tilsyneladende villige licenstager laver et 

reverse hold-up. Den villige licenstager vil derimod mene, at rettighedshaverens krav er over 

FRAND-niveau og at han derfor har ret til at benytte den pågældende standard, hvis ikke 

rettighedshaveren går med til at modtage en lavere royalty og forhandlingerne kan dermed ende i 

hårdknude. Problemet fra rettighedshaverens side af er, at hans dominerende stilling forhindrer ham 

i at imødegå licenstagerens reverse hold-up med en trussel om eller en faktisk anlæggelse af en 

forbudssag ved krænkelse og det kan få rettighedshaveren til at føle sig presset til at acceptere 

vilkår, som han selv mener, er under FRAND-niveau. 

Et andet problem er den præcise definition af en villig licenstager, for indtil Kommissionens 

definition bliver alment godkendt, hersker der mange forskellige meninger om, hvad den præcise 

definition af en villig licenstager er.187 

Den villige licenstager vil i en sådanne situation selvfølgelig vælge den strategi, der maksimere 

hans profit og vil derfor vælge reverse hold-up, som kan presse rettighedshaveren til at indgå 

licensaftale om royalties, som i hvert fald af rettighedshaveren bliver anset som værende lavere end 

FRAND. Selv hvis forskellen på de to royalties ikke skulle være af den store betydning, kan 

licenstagerens mulighed for at lave, hvad rettighedshaveren betegner som et reverse hold-up, 

resultere i, at rettighedshaveren følger sig magtesløs over for denne type adfærd. Rettighedshaveren 

har nemlig ikke mulighed for at imødekomme adfærden med anlæggelsen af en forbudssag, da han 

kan risikerer at en domstol eller Kommissionen anser licenstageren som værende en villig 

licenstager. Denne diskussion viser dermed med tydelighed, hvilket dilemma rettighedshaveren står 

i, hvis det, som den juridiske analyse tyder på, bliver slået fast, at anlæggelsen af forbudssager mod 

villige licenstagere er misbrug af dominerende stilling. Dette påvirker også næste trin i analysen, 

hvor rettighedshaveren skal bestemme sig for, om han vil indgå en licensaftale eller ej. 

 
 

                                                
186 Se Bilag 1, afsnit 1.3 
187 http://www.fosspatents.com/2014/04/eu-settles-sep-antitrust-case-with.html 
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3.1.1.2.2.2	  Licensaftale	  eller	  ej	  

Rettighedshaveren er på dette niveau klar over, at hvis han vælger at indgå en licensaftale, kan 

forhandlingerne ende i hårdknude, hvor den villige licenstager kan true med at benytte standarden 

og dermed de SEPer uden licensaftale, hvis ikke rettighedshaveren går med på vilkår, som den 

villige licenstager anser som FRAND. Dette er med i rettighedshaverens overvejelser, når han skal 

beslutte sig for, om han vil indgå en licensaftale. Som det stod klart i den juridiske analyse,188 bør 

det ikke kun blive anset som misbrug af dominerende stilling at anlægge en forbudssag, men også at 

nægte at indgå en licensaftale. Derfor må ssh. for, at rettighedshaveren bliver dømt for misbrug af 

dominerende stilling ved nægtelse af at indgå licensaftale, anses som værende betydelig, især hvis 

Domstolen er enig med Kommissionen og ovenstående juridiske analyse. Dette tyder på, at 

rettighedshaveren vil vælge at indgå en licensaftale. Det kan dog diskuteres, om det, på trods af den 

lille sandsynlighed for ikke at blive dømt, kan betale sig for rettighedshaveren at nægte at indgå en 

licensaftale, hvis der ikke bliver pålagt rettighedshaveren at betale erstatning og hvis FRAND 

royaltien ikke er af nogen betydelig størrelse for rettighedshaveren. Jo færre konkurrenter 

rettighedshaveren har på downstream-markedet jo mere indbydende må det derfor virke for 

rettighedshaveren at nægte at indgå en licensaftale. 

På trods af dette må det dog anses for mest sandsynligt, at rettighedshaveren vælger at indgå en 

licensaftale, især hvis Domstolen fastslår, at nægtelse vil være et misbrug af dominerende stilling. 

 

3.1.1.2.2.3	  Villig	  licenstager	  eller	  ej	  

Pga. den perfekte information er den mulige licenstager nu klar over, hvad der vil ske, hvis han 

vælger at indvillige i at indgå licensaftale på FRAND vilkår. Valget mellem at være villig eller 

uvillig må derfor afhænge af, hvor stor værdi standarden har for den mulige licenstager, for jo større 

værdi, jo større grund til at licenstageren bør være villig. Da der er tale om en infrastrukturstandard 

inden for telekommunikation, må standarden anses for stor set at være essentiel for den mulige 

licenstagers tilstedeværelse på downstream-markedet. Det må derfor antages, at licenstageren 

vælger at være villig. 

 

                                                
188 Se afsnit 2.1.5 
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3.1.1.2.2.4	  Delkonklusion	  

Det kan derfor konkluderes, at rettighedshaveren på de jure markedet ikke har andre muligheder 

end at indgå licensaftaler med virksomheder, der tilsyneladende må antages at være villige til at 

indgå licensaftaler på FRAND vilkår. Problemet er, at rettighedshaveren bliver kastet ud i en 

forhandlingsproces, hvor han har mistet muligheden for at anlægge forbudssager og hvor han i kraft 

af sin dominerende stilling skal være påpasselig med sin opførelse. Rettighedshaveren kan derfor 

føle sig i en underlegen position i forhold til en villig licenstager i forhandlingsprocessen, hvilket 

kan have en indvirkning på rettighedshaverens fremtidige incitament til at få sine patenter 

inkluderet i en standard. 

 

3.1.1.3	  Performance	  

Som opsamling på den økonomiske analyse vil det nu blive undersøgt, hvordan de to markeder 

påvirker hhv. virksomhedernes og markedernes performance. 

 

3.1.1.3.1	  Virksomhedsniveau	  

Der er tre typer af virksomheder, der kan profitere på standarden på downstream-markedet. Disse 

virksomheder er rettighedshaveren til standarden eller de SEPer, de virksomheder, der 

implementerer standarden, samt de virksomheder, der ejer de essentielle komplimentære aktiver, 

dvs. de aktiver, der er essentielle for, at de produkter, der implementerer standarden, får succes på 

markedet.189 For at finde ud af hvordan rettighedshaverne klarer sig kontra de andre virksomheder 

på hhv. de facto og de jure standardmarkedet, benyttes, hvad Teece kalder, The Appropriability 

Regime190. Approprieringsregimet, som det hedder på dansk, beskriver de eksterne faktorer, som 

påvirker den innovative virksomheds, her rettighedshaverens, mulighed for at tilegne sig den profit, 

hans innovation generer, i forsøget på at få dækket sine udviklingsomkostninger. 

Approprieringsregimet består af to ting: arten af den pågældende teknologi og den retlige 

beskyttelse.191 Arten af den pågældende teknologi kan betegnes som den know how, der ligger bag 

de teknologier, som konkurrerer om at blive industristandard og hvor svær denne know how er at 

tilegne sig for andre virksomheder. Den retlige beskyttelse betegner den måde, hvorpå 

rettighedshaverne kan beskytte deres teknologier. 

                                                
189 Se afsnit 3.1.1.1.1.2 
190 Teece, 1986, s. 286-287 
191 Ibid., s. 287 
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Arten af den pågældende teknologi må betegnes som ens på både de facto og de jure markedet, da 

begge omhandler telekommunikationsteknologier og da der er tale om disse teknologier på et mere 

generelt plan, er det kun den retlige beskyttelse, der vil blive behandlet. 

Med udgangspunkt i rettighedshaverens approprieringsregime og figur 4 vil det blive undersøgt, 

hvem af de tre typer af virksomheder, der tilegner sig mest af den profit, som standarden genererer 

på hhv. de facto og de jure standardmarkedet. På den vertikale akse måles markedsstyrken for hhv. 

rettighedshaveren, de implementerende virksomheder og ejerne af de essentielle komplimentære 

aktiver. På den horisontale akse måles styrken af approprieringsregimet, dvs. den immaterialretlige 

beskyttelse. 
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Figur 4: Tilegnelsen af den profit, standarden genererer på downstream-markedet192 

  Svagt 
approprieringsregime/De 
jure standard 

 

 Stærkt 
approprieringsregime/
De facto standard 

Rettighedshaver godt 
positioneret i forhold til 
implementerende 
virksomheder på 
downstream-markedet 
når det kommer til 
komplementære aktiver 

Rettighedshaver dårligt 
positioneret i forhold til 
implementerende 
virksomheder på 
downstream-markedet 
når det kommer til 
komplimentære aktiver 

Rettighedshaver og 
implementerende 
virksomheder ikke 
afhængige af ejere 
af essentielle 
komplimentære 
aktiver 

A. Rettighedshaver 
tilegner sig al profit 
fra standarden 

D. Rettighedshaver 
tilegner sig en stor del af 
den samlede profit, 
standarden genererer, 
men må muligvis dele 
med ejere af essentielle 
komplimentære aktiver 

G. De 
implementerende 
virksomheder tilegner 
sig her den største del 
af profitten, mens 
rettighedshaveren må 
nøjes med en lille del  

Rettighedshaver og 
implementerende 
virksomheder 
afhængige af ejere 
af essentielle 
komplimentære 
aktiver 

B. Rettighedshaver 
tilegner sig muligvis 
al profit fra 
standarden, men kan 
være nødsaget til at 
dele med ejerne af de 
essentielle 
komplimentære 
aktiver  

E. Ejerne af de 
essentielle 
komplimentære aktiver 
vil få en stor del af 
profitten, mens 
rettighedshaveren kun vil 
få en mindre del og de 
implementerende 
virksomheder endnu 
mindre, hvis noget 
overhovedet 

H. Ejerne af essentielle 
komplimentære aktiver 
tilegner sig størstedelen 
af profitten, mens de 
implementerende 
virksomheder får noget 
mindre og 
rettighedshaveren 
næsten ingen ting 
 

Rettighedshaver 
dårligt positioneret 
på markedet i 
forhold til 
implementerende 
virksomheder 

C. Rettighedshaveren 
tilegner sig al profit, 
men kan i nogle 
situationer være 
nødsaget til at dele 
med implementerende 
virksomheder 

F. Uvist om 
rettighedshaveren eller 
de implementerende 
virksomheder tilegner sig 
mest af profitten eller om 
markedet bliver delt 
mellem dem  

I. De implementerende 
virksomheder og ejerne 
af de essentielle 
komplimentære aktiver 
vil tilegne sig den 
største del af profitten, 
mens rettighedshaveren 
ikke vil tilegne sig 
særlig meget 

 

 

                                                
192 Bygger på fig. 11 i Teece, 1986, s. 297, men her anvendt i en modificeret form, som er tilpasset 
problemformuleringen. 
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3.1.1.3.1.1	  De	  facto	  standarder	  

Den retlige beskyttelse for de facto standarder består først og fremmest i den patentbeskyttelse, som 

rettighedshaveren har fået og som giver rettighedshaveren ret til at forhindre andre i at benytte den 

pågældende teknologi. Det betyder, at rettighedshaveren selv bestemmer, hvem han vil indgå 

licensaftaler med og om han overhovedet vil indgå nogle licensaftaler. Derudover har han 

muligheden for at anlægge forbudssager mod virksomheder, der krænker standarden. Både patentet 

og muligheden for håndhævelse resulterer i et stærkt approprieringsregime både før og efter 

teknologien er blevet til de facto industristandard. 

Som det kan ses i figur 4, afhænger fordelingen af profitten af styrken af approprieringsregiemet 

samt virksomhedernes position på downstream-marked. Rettighedshaverens approprieringsregime 

er som ovenfor beskrevet stærkt, og derfor har rettighedshaveren gode chancer for at tilegne sig al 

profitten: 

- A. Rettighedshaver tilegner sig al profit fra standarden, da han ikke er afhængig af ejerne af 

de essentielle komplimentære aktiver, evt. fordi han selv ejer disse aktiver. Virksomheder, 

der gerne vil implementere standarden og dermed blive rettighedshaverens konkurrenter, vil 

formentlig ikke få adgang til markedet jf. analysen af virksomhedernes ageren193 og især 

ikke hvis rettighedshaveren ved, at disse virksomheder selv er i besiddelse af essentielle 

komplimentære aktiver og dermed ville kunne blive store konkurrenter. 

- B. Rettighedshaver tilegner sig muligvis al profit fra standarden, da han selv bestemmer, 

hvem han indgår licensaftale med. Han kan dog under selektionen have set sig nødsaget til 

at indgå licensaftale med ejere af essentielle komplimentære aktiver for at få adgang til disse 

aktiver i kampen om at vinde konkurrencen om at blive de facto standard. Hvis dette er 

tilfældet, kan ejerne af de essentielle komplimentære aktiver bliver store konkurrenter på 

downstream-markedet og rettighedshaveren vil dermed ikke kunne tilegne sig særlig meget 

af profitten. 

- C. Som omtalt under A, vil rettighedshaveren højst sandsynligt ikke indgå licensaftaler med 

andre virksomheder, med mindre disse implementerende virksomheder også er ejere af de 

essentielle komplimentære aktiver, hvorved situationen i punkt B vil gentage sig. Ellers vil 

rettighedshaveren overføre sit monopol fra upstream-markedet til downstream-markedet, 

værne om det og dermed modtage al den profit, standarden genererer. 

 

                                                
193 Se afsnit 3.1.1.1.2 
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Det kan dermed fastslås, at rettighedshaveren på de facto markedet vil værne om den 

monopolstatus, han har opnået på upstream-markedet og videreføre den til downstream-markedet 

ved ikke at indgå nogle licensaftaler eller kun de mest nødvendige. Rettighedshaveren vil derfor 

kunne tilegne sig al den profit, standarden genererer. Og skulle han indgå nogle få licensaftaler, 

fastsætter han selv prisen og vilkårene. 

 

3.1.1.3.1.2	  De	  jure	  standarder	  

Rettighedshaverne til de jure standarder startede ligesom rettighedshaverne til de facto standarder 

med at have et stærkt approprieringsregime i form af patentbeskyttelsen og den deraf følgende 

mulighed for håndhævelse vha. anlæggelsen af forbudssager. Men lige så snart rettighedshaveren 

indvilligede i at få sin teknologi gjort til et SEP, mistede rettighedshaveren både retten til at 

forhindre andre i at benytte det SEP mod indgåelse af en licensaftale på FRAND vilkår samt retten 

til at anlægge forbudssager mod villige licenstagere. Selvom rettighedshaveren stadig bibeholder 

sin ret til at nægte at indgå licensaftaler med virksomheder, som ikke ville betale FRAND royalties 

og at forhindre disse i at krænke hans patent via forbudssager, afhænger hele rettighedshaverens 

approprieringsregime af en teknikalitet, nemlig om licenstageren kan anses for villig eller ej. 

Rettighedshaverens approprieringsregime må derfor betegnes som værende blevet svækket i forhold 

til perioden før, hans patent blev inkluderet i standarden. Det skal dog ikke glemmes, at reglerne om 

FRAND har to formål: de skal sikre alle villig licenstagere adgang til standarden og alle SEPer, 

men de skal også sikre, at rettighedshaveren blive tilstrækkeligt betalt for sin opfindelse, så han får 

dækket sine udviklingsomkostninger og ikke mister incitamentet til at investere i innovationer 

fremover. 194  Det sidste formål er muligvis blevet svækket i takt med svækkelsen af 

approprieringsregimet, men dette vil blive nærmere analyseret nedenfor. 

 

Når det skal undersøges om rettighedshaveren formår at tilegne sig den profit, standarden genererer, 

på trods af sit svage approprieringsregime, spiller ejerne af essentielle komplimentære aktiver også 

en vigtig rolle på de jure markedet. Ikke i selve selektionen af standarden, men i den efterfølgende 

konkurrence på downstream-markedet, hvor den virksomhed, der har de bedste komplimentære 

aktiver, vinder den størst markedsandel, rettighedshaver eller ej. Da ejerne af de essentielle 

komplimentære aktiver nemt kan få adgang til standarden gennem en licensaftale på FRAND vilkår 

og dermed selv kan producere de produkter, der bliver solgt på downstream-markedet i direkte 
                                                
194 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
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konkurrence med rettighedshaveren, må disse virksomheder også anses som værende direkte 

konkurrenter til rettighedshaveren i konkurrencen om at tilegne sig mest mulig af den profit, 

standarden genererer: 

- D. Rettighedshaveren vil højst sandsynligt tilegne sig en stor del af den samlede profit, 

standarden genererer, men får muligvis skarp konkurrence fra ejerne af de essentielle 

komplimentære aktiver. For selvom rettighedshaveren ikke er afhængig af ejerne af de 

essentielle komplimentære aktiver, da han muligvis selv ejer lige så gode alternativer, er han 

forpligtet til at indgå licensaftaler med dem. Disse virksomheder kan derfor blive væsentlige 

konkurrenter til rettighedshaveren og dermed også tilegne sig en stor del af profitten. De 

implementerende virksomheder har i denne situation ikke samme adgang til essentielle 

komplimentære aktiver og selvom de har adgang til standarden, vil de ikke for alvor kunne 

true rettighedshaverens markedsandel og dermed hans profit. 

- E. Ejerne af de essentielle komplimentære aktiver vil her få en stor del af profitten, da de 

kan få adgang til standarden gennem licensaftaler på FRAND vilkår. Rettighedshaveren, 

som har bedre adgang til de essentielle komplimentære aktiver end de implementerende 

virksomheder, men som stadig er afhængig af disse aktiver og højst sandsynligt skal betale 

mere end FRAND royalty for adgangen til dem, vil få en mindre del af profitten. Den 

implementerende virksomhed vil kun få en meget lille del, hvis nogen overhovedet. 

- F. Rettighedshaveren ejer her selv de essentielle komplimentære aktiver, hvilket er en fordel 

i forhold til de implementerende virksomheder, der først skal skaffe adgang til disse. Men 

hvis de implementerende virksomheder har en stor markedsandel eller et velrenommeret 

brand og dermed er bedre positioneret på marked, kan det være uvist, hvem der får tilegnet 

sig mest profit og om det evt. ender med, at de deler markedet mellem sig. 

- G. Både rettighedshaveren og de implementerende virksomheder ejer her selv de essentielle 

komplimentære aktiver eller har i hvert fald god adgang til disse. Rettighedshaveren har dog 

ikke en lige så stor markedsandel eller et lige så kendt brand som de implementerende 

virksomheder, hvorefter de implementerende virksomheder vil tilegne sig den største del af 

profitten, mens rettighedshaveren kun får en mindre del. 

- H. Ejerne af de essentielle komplimentære aktiver kan nemt få adgang til standarden, hvis 

de er villig til at indgå licensaftaler på FRAND vilkår og da de har mulighed for at forhindre 

andre i at benytte de essentielle komplimentære aktiver, vil ejerne højst sandsynligt tilegne 

sig en stor del af den profit, standarden genererer. De implementerende virksomheder vil 
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pga. deres lidt stærkere position på markedet få en lille del af profitten, mens 

rettighedshaveren kun vil få meget lidt, hvis noget overhovedet, andet end sine FRAND 

royalties. 

- I. De implementerende virksomheder og ejerne af de essentielle komplimentære aktiver har 

begge to adgang til standarden på FRAND vilkår og begge har god adgang til de essentielle 

komplimentære aktiver (de kan i dette tilfælde være en og samme virksomhed) og de vil 

derfor løbe med størstedelen af profitten, mens rettighedshaveren ikke vil tilegne sig særlig 

meget andet end FRAND. 

 

Dette resulterer i, at selvom rettighedshaveren har et monopol på upstream-markedet, bliver dette på 

ingen måde videreført til downstream-markedet, hvor rettighedshaveren er i konkurrence med alle 

de virksomheder, både implementerende virksomheder og ejere af essentielle komplimentære 

aktiver, der har lyst til at indgå licensaftale på FRAND vilkår. Rettighedshaveren har ingen 

mulighed for at begrænse denne konkurrence og dermed sikre sig selv en større del af den profit, 

standarden genererer, da han ikke må nægte at indgå licensaftaler. Han kan heller ikke anlægge 

forbudssager mod virksomheder, der laver reverse hold-up på ham som følge af uenigheder 

omkring fastsættelsen af FRAND, da disse licenstagere objektivt set kan blive anset som værende 

villige licenstagere. Rettighedshaveren har derfor ingen fordel på downstream-markedet på trods af 

sit SEP og må derfor konkurrere på samme vilkår, som sine konkurrenter. Den eneste profit, 

rettighedshaveren derfor er sikret, er FRAND royalties, som dog kan blive mindre end 

rettighedshaveren havde forestillet sig pga. reverse hold up fra licenstagernes side af. 

 

3.1.1.3.1.3	  Delkonklusion	  

I den virkelige verden eksisterer der både de facto standarder og de jure standarder og når man ser 

på hvilken forskel, der er på rettighedshaverne af de to standarders evne til at tilegne sig den profit, 

standarden genererer, giver det ikke meget incitament til få sit patent implementeret i en de jure 

standard, hvis tilegnelse af profit er rettighedshaverens endegyldige mål. Dette manglende 

incitament er ikke kun et direkte resultat af afklaringen af, at det er misbrug af dominerende stilling, 

hvis rettighedshavere til de jure standarder anlægger forbudssag mod villige licenstager. Det er i høj 

grad også et resultat af den uklarhed, der omgærder FRAND. For mange rettighedshavere ved ikke 

præcist, hvad de kan forvente sig af licensaftaler på FRAND vilkår og med fastlæggelsen af, at 

disse rettighedshavere misbruger deres dominerende stilling ved anlæggelse af forbudssager, har 
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rettighedshaverne mistet et vigtigt værn mod udnyttelse ved reverse hold-up. Selvom forbuddet kun 

omhandler anlæggelse af forbudssager mod villige licenstagere, er begrebet villig licenstager ikke 

et fastforankret udtryk, hvis definition alle er enige i og derfor befinder rettighedshaverne sig i lidt 

af en gråzone mht. hvornår anlæggelsen af forbudssager må anses som en reel og lovlig mulighed 

for beskyttelse mod krænkelse. 

Dette manglende incitament kan på længere sigt få konsekvenser for den standardsættende proces, 

hvis ikke der kommer en almengyldig definition af FRAND og villig licenstager. For uden en 

afklaring af retstilstanden vil rettighedshaverne ikke vide, hvad de kan forlange af FRAND og 

hvornår de har mulighed for at benytte sig af forbudssager til beskyttelse mod reverse hold-up. På 

den måde er det usikkert om de kan få dækket deres oprindelige udviklingsomkostninger og det kan 

resultere i, at virksomhederne på længere sigt dropper de SSOer. Hvis først nogle virksomheder, 

typisk de store og velrenommerede, som har alternative indtægtskilder på andre markeder, begynder 

at vende den standardsættende proces ryggen, vil de resterende virksomheder ikke kunne 

producerer standarder af samme kvalitet som før, hvilket kan true de jure standardernes eksistens. 

Det er dog ikke altid omkostningsfrit for rettighedshaverne at fravælge den standardsættende proces 

pga. risikoen for at stå tilbage med en ubrugelig teknologi og dermed slet ikke at få dækket nogle af 

sine udviklingsomkostninger. Men da de fleste teknologier bliver opfundet i forbindelse med den 

standardsættende proces med det formål at skulle inkluderes i en standard, risikerer 

rettighedshaverne ikke at stå tilbage med en ubrugelig teknologi, da denne endnu ikke er opfundet, 

når beslutningen om at indtræde i den standardsættende proces skal tages. Det er derfor nemmere 

for rettighedshaverne at fravælge den standardsættende proces, hvis de føler, at den værdi, de kan få 

ud af at inkludere deres teknologi i en standard er mindre end de omkostningerne, der er ved at 

udvikle teknologien og bagefter kæmpe med licenstagerne for at få en rimelig betaling. 

 

3.1.1.3.2	  Markedsniveau	  

Da det nu er slået fast, hvordan virksomhederne på hhv. de facto og de jure standardmarkedet klarer 

sig, er det nødvendigt at se på hvordan downstream-markederne som helhed klarer sig, herunder 

hvordan konkurrenceforholdene er og hvilken indvirkning dette har på forbrugerne. 

 

3.1.1.3.2.1	  De	  facto	  markedet	  

På markedet med de facto standarder er konkurrencen ikke-eksisterende, da rettighedshaveren 

overfører sit monopol fra upstream-markedet til downstream-markedet, hvor han selv producerer de 
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produkter, der implementerer standarden. Denne mangel på konkurrence betyder også en mangel på 

effektiv videreudvikling af allerede eksisterende teknologier og dermed en begrænset variation i 

næste generation af teknologier, da den eneste virksomhed, der har mulighed for at videreudvikle er 

rettighedshaveren. Dermed vil selektionen heller ikke tage udgangspunkt i så mange forskellige 

alternativer, hvilket alt sammen er med til at hæmme transmissionsmekanismen. Dette forhindrer, at 

markedet udvikler en dynamisk efficiens, da udviklingen stopper eller bliver voldsomt begrænset 

ligeså snart en teknologi er blevet til de facto standard på markedet. Manglen på dynamisk efficiens 

betyder også, at den evolution, som en videreudvikling af eksisterende teknologier fører til, ikke 

bliver optimal, da det potentiale, som andre virksomheder har, ikke bliver udnyttet. Det tager derfor 

også langt længere tid for markedet at nå den samme evolution som på f.eks. de jure 

standardmarkedet, da rettighedshaveren er alene om det. 

Dette marked fungerer derfor ikke optimalt og det går ud over forbrugerne, som må leve med en 

meget begrænset variation i udbuddet af produkter, som også vil være af ringere kvalitet. Derudover 

skal forbrugerne betale overpris for produkterne, hvilket resulterer i, at der bliver solgt færre 

produkter på markedet, da ikke alle forbrugere har råd til at købe dem. 

Det eneste positive ved denne type marked er, at den rettighedshaver, der vinder konkurrencen om 

at få sin teknologi gjort til de facto standard, vil kunne tilegne sig al den profit, som standarden 

genererer og derfor vil få dækket sine udviklingsomkostninger til fulde. Derfor vil den oprindelige 

variation være betydelig og der vil være mange om buddet under den oprindelige selektion. Men 

lige så snart markedet er tippet til en innovations side, vil markedet være præget af adgangsbarriere, 

hvilket ikke er foreneligt med EU's drøm om et fuldt integreret marked. Der bliver også skabt en 

form for tragedy of the anti-commons195, hvor den know how, der ligger bag den pågældende 

innovation, bliver underudnyttet, hvilket resulterer i en inefficient evolution, selvom der i denne 

situation kun er en rettighedshaver, der kan forhindre et efficient resultat. Den rettighedshaver, der 

vinder, vinder derfor stort, mens alle andre taber stort. 

 

3.1.1.3.2.2	  De	  jure	  markedet	  

På de jure markedet forholder det sig derimod helt anderledes, fordi rettighedshaveren bliver 

forhindret i at etablere et monopol på downstream-markedet. De SSOer sikre en hurtig og optimal 

selektion, så kun de bedste egnede SEPer bliver en del af standarden, som derfor også vil være den 

mest optimale. Samtidig er løfterne om indgåelse af licensaftaler på FRAND vilkår og forbuddet 
                                                
195 Carlson, 1999, s. 379 
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mod anlæggelse af forbudssager med til at sikre, at alle de virksomheder, der ønsker adgang til 

standarden på downstream-markedet, har mulighed for at få det. Dette styrker imitationen og sikrer 

fri konkurrence på downstream-markedet og dermed en optimal variation af næste generation af den 

pågældende teknologi. Da hele markedet har adgang til standarden sikres dermed også, at denne 

bliver nedarvet på hele markedet, hvilket er en betingelse for en stærk transmissionsmekanisme, 

som resulterer i en hurtigere og mere optimal evolution, der nærmer sig dynamisk efficiens. De 

SSOer og FRAND styrker dermed imitationen og transmissionsmekanismen og muligheden for et 

stor og frit marked, som er i overensstemmelse med EU’s drøm for det indre marked. Alt dette 

kommer forbrugerne til gavn i form af produkter af bedre kvalitet, et større udvalg af produkter 

samt en hurtigere teknologisk udvikling til lavere priser end tilfældet er på de facto markedet. Dette 

ville dog ikke være muligt uden EU konkurrenceret, som sikrer overholdelsen af reglerne om 

FRAND og forhindrer misbrug af rettighedshavernes dominerende stilling bl.a. ved anlæggelse af 

forbudssager. 

 

3.1.1.3.2.3	  Delkonklusion	  

Det kan derfor konkluderes, at de jure standardmarkedet er langt bedre set fra et samfundsmæssigt 

synspunkt, da dette marked er langt tættere på at opnå dynamisk efficiens pga. den frie 

konkurrence. Dette viser sig ved en hurtigere og mere optimal evolution, som i form af en hurtigere 

og bedre teknisk udvikling og dermed flere og bedre produkter til en lavere pris kommer 

forbrugerne til gode. Derudover er denne type af marked også et skridt på vejen til at opfylde EU’s 

store drøm om et stort integreret marked uden adgangsbarrierer. Så set fra samfundets side af, virker 

den standardsættende proces, FRAND og forbuddet mod anlæggelse af forbudssager som en 

optimal løsning lige nu og her, da de forhindrer the tragedy of the anti-commens. 

 

3.2	  Konklusion	  

Umiddelbart virker det ikke som et svært valg, hvis man skal vælge mellem at fastsætte standarder 

vha. markedskræfter eller SSOer, da de jure markedet på mange måder fungerer meget mere 

optimalt og sikrer en langt bedre og hurtigere teknologisk udvikling til gavn for konkurrencen og 

forbrugerne. EU’s konkurrenceregler og især en afklaring af, at anlæggelsen af forbudssager mod 

villige licenstagere skal anses for misbrug af dominerende stilling, virker som en rigtig beslutning, 

der gavner hele det indre marked. De SSOer, FRAND og EU’s konkurrenceregler modvirker derfor 

den inefficiens, som patentbeskyttelsen giver, men… 
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…de ødelægger til gengæld også det incitament, som patentbeskyttelsen giver rettighedshaverne til 

at investere i forskning og udvikling. For selvom de jure standardmarkedet utvivlsomt er til gavn 

for konkurrencen og forbrugerne i forhold til markedet med de facto standarder, så får 

rettighedshaverne højst sandsynligt mindre ud af det rent økonomisk i forhold til rettighedshaverne 

af de facto standarder. De facto rettighedshaverne får ingen licens royalties, da de ikke vil indgå 

licensaftaler, men de får til gengæld monopol priser på downstream-markedet og skal kun 

producere et udbud svarende til den efterspørgsel, der er ved monopolprisen. 

De jure rettighedshaveren får derimod højst sandsynligt kun en lille del af downstream-marked pga. 

den frie konkurrence, hvilket resulterer i en lille mængde solgte produkter til en lav pris. Derudover 

er rettighedshaverne også sikret FRAND royalties, men hele processen med at nå til enighed om 

denne royalty og de øvrige licensvilkår kan være en kamp pga. uenigheden om, hvad FRAND 

udgør. Og da rettighedshaverne nu har mistet deres bedste forsvar mod licenstagernes reverse hold-

up, er deres forhandlingsstyrke og mulighed for at få dækket deres udviklingsomkostninger blevet 

svækket. 

Det kan derfor konkluderes, at de SSOer, FRAND og EU's konkurrenceregler på den ene side 

hjælper de jure standarderne med at sikre en bedre, hurtigere og mere efficient teknologisk 

evolution på markedet. Men på den anden sige opstår der en modvillige mod de jure standarderne 

fra rettighedshavernes side af og derved en modstand mod at involvere sine patenter i den 

standardsættende proces. Dette kan på længere sigt resultere i, at nogle rettighedshavere fravælger 

at involvere deres teknologier i de standarder, der bliver fastsat af de SSOer og dette kan sætte gang 

i en negativ feedback effekt, hvorved standarderne vil begynde at bestå af patenter af ringere 

kvalitet. Dette vil kunne få flere markedsaktører til at fravælge de SSOer og de jure standarderne vil 

derfor begynde at blive af ringere og ringere kvalitet. Forbuddet mod anlæggelse af forbudssager 

kan derfor få den konsekvens, at hele transmissionsmekanismen svækkes på samme måde som det 

ses på de facto standardmarkedet. 

Spørgsmålet er, hvilken af de to situationer, der bliver en realitet. Den første vil nok være den 

kortsigtede effekt, mens nummer to er mere langsigtet. Og dermed vil et forbud mod anlæggelse af 

forbudssager ikke kun være en fordel, men også medfører udfordringer, som EU bliver nødt til at 

tage højde for. Især definitionen af hvad der skal forstås ved FRAND bliver nødt til at blive endelig 

fastsat, før den økonomiske efficiens forsvinder.  
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4.	  Integreret	  afsnit	  

4.1	  Integreret	  analyse	  

Det er nu i den juridiske analyse slået fast, at anlæggelsen af forbudssager mod villige licenstagere 

er et misbrug af rettighedshaverens dominerende stilling. Af den økonomisk analyse ses det, at 

denne afklaring af retstilstanden er med til at sikre økonomisk efficiens i hvert fald på kort sigt. På 

lang sigt er det dog ikke sikkert, at retstilstanden vil have samme positive effekt, hvilket især 

skyldes, at der hersker meget uenighed og usikkerhed omkring begrebet FRAND. Som omtalt i 

indledningen, endte Kommissionens sag mod Samsung med, at Samsung indvilligede i ikke at 

anlægge forbudssager mod licenstagere, som er villige til at deltage i en forhandlingsproces om 

FRAND vilkårene. Processen består af en forhandlingsperiode mellem parterne på op til 12 

måneder og hvis ingen aftale nås, skal vilkårene fastsættes af en domstol eller ved voldgift, hvis 

begge parter foretrækker dette.196 Spørgsmålet er, om det vil være mere samfundsefficient, hvis 

FRAND blev betragtet som en forhandlingsmetode a la Samsungs, i stedet for at blive anses som en 

procentsats eller et bestemt beløb og det vil derfor nu blive undersøgt. 

 

I dag bliver FRAND ofte anset som værende et bestemt resultat bestående af nogle generelle vilkår 

for aftalen samt et beløb, en royalty, som skal være med til at dække rettighedshaverens 

udviklingsomkostninger. Men hvad ville en FRAND royalty være, hvis der skulle laves et system, 

hvor dette kunne aflæses for forskellige standarder, som nogle foreslår?197 

Skulle det være rettighedshavernes udviklingsomkostninger fordelt ud over alle licensaftaler? Højst 

sandsynligt ikke, for det ville resultere i diskriminering af de mindre og økonomisk dårligere 

stillede licenstagere, som producerer billigere produkter end andre producenter på markedet. Det 

ville resultere i, at disse virksomheder ikke ville have mulighed for at benytte sig af den pågældende 

standard og der ville derfor være skabt adgangsbarriere på markedet. 

Kunne det så være en procentdel af prisen på licenstagerens produkter og i så fald hvor stor en 

procent? Dette ville være svært at fastsætte, da f.eks. en smartphone indeholder op til flere hundrede 

tusinde patenter, hvoraf nogle er SEPer og nogle ikke er.198 Derfor vil det være meget svært at 

fastsætte denne procentdel, især fordi almindelig patenter ofte er dyre end SEPer og det vil derfor 

                                                
196 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm 
197 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 382 
198 Google, præmis 49 
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være svært at estimere, hvor meget prisen for de SEPer skal udgøre. Derudover ville de 

licenstagere, der sælger dyre produkter, skulle betale mere for de SEPer end virksomheder, der 

sælger billigere produkter, hvilket kan anses som værende diskriminerende, da det er et produkt af 

samme værdi, nogle licenstagere så skulle betale mere for end andre. 

Det er netop disse problemer, som både rettighedshavere og licenstagere står over for i dag og der 

findes ikke nogen optimal løsning, hvis FRAND anses som værende en procentsats eller et beløb. 

 

Set fra samfundets synspunkt, er det i realiteten ligegyldigt om licenstageren skal betale 1000 kr. 

eller 10.000 kr. for en standard, da der blot forligger en omfordeling af ressourcer mellem 

licenstager og rettighedshaver. Det, der fra samfundets synspunkt ikke er hensigtsmæssigt, er, hvis 

der ikke blive indgået det optimale antal licensaftaler eller hvis rettighedshaverne mister 

incitamentet til at investere i forskning og udvikling. Det første er konsekvensen af en fastsættelse 

af et tal eller en procentsats, som er ens for alle, da nogle vil blive forhindret i at agere på markedet, 

mens det andet er konsekvensen af den nuværende usikre situation på markedet. 

For at opnå en mere samfundsefficient situation kan det derfor være en ide af anse FRAND som en 

forhandlingsmetode, hvis dette resulterer i et Kaldor Hicks efficient resultat, hvor mindst en af 

parterne vinder så meget, at han kan kompensere den anden part for det tab, denne måtte lide.199 

Dvs. hvis gevinsten ved at anse FRAND som en forhandlingsmetode er større end de omkostninger, 

dette måtte medføre i forhold til den nuværende tilstand, vil det resultere i en mere 

samfundsefficient situation. 

 

En af fordelene ved at anse FRAND som en forhandlingsmetode er først og fremmest, at det vil 

skabe en vis sikkerhed hos både rettighedshaver og licenstager, da de dermed vil vide, hvad de kan 

forvente sig af indgåelsen af en licensaftale på FRAND vilkår: en vis periode med forhandling 

mellem parterne og hvis parterne ikke kan nå til enighed, vil vilkårene blive fastsat af en domstol 

eller voldgift, hvis begge parter ønsker det. 

Derudover vil det også kunne løse den problemstilling, der opstod i afsnit 3.1.1.2.2, hvor 

rettighedshaveren bliver udsat for et reverse hold-up og dermed bliver presset til at acceptere en 

royalty sats, som, i hvert fald ifølge rettighedshaveren, er lavere end hvad der må forventes af en 

sådan licensaftale. For hvis parterne er uenige om, hvad vilkårene for aftalen skal være, kan de blot 

indstille forhandlingerne og få en domstol eller voldgift til at afgøre licensvilkårene. På samme 

                                                
199 Eide og Endre, 2008, s. 36 



Nanna Nildstad Hartvigsen  Naha09ac 
Kandidatafhandling  CBS 

 83 

måde vil dette kunne forhindre, at licenstageren føler sig presset til at betale for meget for aftalen 

eller acceptere nogle urimelig vilkår. 

 

Der er dog også nogle ulemper ved denne form for forhandlingsmetode. Processen med at få en 

domstol eller voldgift til at afgøre vilkårene for licensaftalen er ofte hverken hurtig eller billig. Da 

licenstageren, indtil afgørelsen falder, ikke har mulighed for at benytte det SEP og dermed 

standarden, kan licenstageren se sig nødsaget til acceptere en hurtig aftale mod betaling af en højere 

royalty end FRAND. Derudover kan rettighedshaveren også benytte processen til at trække en 

aftale i langdrag, så rettighedshaveren først til allersidst i den 12 måneders periode godkender 

aftalen eller venter med at få en domstol eller voldgift til at afgøre sagen til efter de 12 måneder er 

gået, selvom det tidligt i forhandlingsprocessen stod klart, at parterne ikke ville nå til enighed. Dette 

vil rettighedshaveren især kunne bruge til at forsinke sine største konkurrenters adgang til markedet. 

En sådan forhandlingsproces skaber også et meget uigennemskueligt marked, hvor samfundet og 

fremtidige licenstagere ikke har mulighed for at få afklaret, hvad der anses for rimelige vilkår. 

Licenstagere, der ikke er vant til at indgå disse former for aftaler, vil derfor ikke vide hvilke beløb, 

de skal regne med at betale, da de vilkår, der er fastsat i tidligere indgåede licensaftaler mellem 

andre markedsaktører, kun vil blive offentliggjort, hvis de f.eks. er blevet fastsat af en domstol. Det 

kan derfor ende med, at selvom processen vil blive anset som værende FRAND, er det ikke sikkert, 

at vilkårene for de aftaler, der vil blive indgået, vil være FRAND. 

Denne form for forhandlingsproces vil altså være mindre gennemskuelig end hvis der kunne laves 

et system, som kunne udlede FRAND vilkårene i hver enkel situation. Hvis man kigger på den 

nuværende situation, er denne dog også uigennemskuelig, hvad angår FRAND, så på dette punkt vil 

en forhandlingsproces ikke forværre situationen og på andre punkter vil den ligefrem forbedre den. 

Når det kommer til rettighedshaverne, som har mistet muligheden for at anlægge forbudssager, vil 

en sådan forhandlingsproces nemlig kunne genvinde den mistede forhandlingsstyrke. For hvis en 

rettighedshaver forhandler med en licenstager, som er villig til at indgå en licensaftale på FRAND 

vilkår, men hvor parterne er uenige om FRAND, kan de blot lade en domstol eller voldgift afgøre 

disse vilkår. Dette forhindre dermed, licenstagerne i at lave reverse hold-ups på rettighedshaverne, 

som samtidig sikres et rimelig vederlag for deres opfindelses.  

Licenstagerne er dog også sikret en fair behandling for i tilfælde af uenighed, sikrer en domstol eller 

voldgift, at virksomhederne ikke skal betale mere, end de har råd til og licentagerne risikerer derfor 

ikke at blive ekskluderet fra markedet af. 
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Det eneste minus er som sagt, at rettighedshaveren har mulighed for at trække forhandlingerne i 

langdrag i 12 måneder plus den tid det tager en domstol eller voldgift at få fastlagt licensvilkårene. 

Det kan derfor konkluderes, at licenstagerne på nogle måder bliver stillet en smule ringere, da de 

før kunne benytte sig af reverse hold-up, hvis en rettighedshaver prøvede at trække forhandlingerne 

i langdrag, men der er tydeligvis også fordele for både licenstagerne og rettighedshaverne. 

Rettighedshaverne vil nemlig ved at undgå reverse hold-up og dermed de problemer og 

usikkerheder, det tilførte forhandlingsprocessen, sandsynligvis beholde incitamentet til at deltage og 

inkludere deres patenter i den standardsættende proces. Og hvis dette incitament kan opretholdes 

ved at anse FRAND som en forhandlingsproces, vil det også være til gavn for samfundet, da det vil 

opretholde den efficiente teknologiske udvikling og evolution, som de jure standarder medfører. 

 

På denne måde virker FRAND som en forhandlingsmetode meget mere FRAND end en fastsættelse 

af et tal eller en processats gør det, og også mere FRAND end den nuværende situation. Selvom 

licenstagerne på nogle punkter stilles en smule ringere end før, stilles både rettighedshavere, 

konkurrencen, forbrugerne og samfundet som helhed bedre, hvilket må betegnes som en klar Kaldor 

Hicks efficient situation. 

 

4.2	  Konklusion	  

Det kan dermed konkluderes, at det vil resultere i en Kaldor Hicks efficient situation og derfor være 

mere samfundsefficient, hvis FRAND blev anset som værende en forhandlingsmetode på linje med 

Samsungs forpligtelse til Kommissionen. Både i forhold til den nuværende situation, men også i 

forhold til at anse FRAND som værende et bestemt tal eller procentsats. Rettighedshaverne vil på 

den måde sandsynligvis beholde deres incitament til at investere i forskning og udvikling og 

forblive en del af den standardsættende proces. Dette vil ske, fordi usikkerheden i forhold til den 

nuværende situation og den svagere forhandlingsstyrke, grundet manglende mulighed for 

anlæggelse af forbudssager, er blevet opvejet af licenstagerens nu manglende mulighed for at lave 

reverse hold-up. Derudover ved både rettighedshavere og licenstagere, hvad de kan se frem til ved 

forhandling af licensvilkårene og i tilfælde af uenighed vil vilkårene blive fastsat af en upartisk 

tredje part. Samsungs forpligtelse til Kommissionen må derfor kunne betegnes som endnu et skridt i 

den rigtige retning, når det kommer til et efficient og integreret indre marked, men der er stadig et 

stykke vej endnu, før en anerkendelsen af FRAND som en forhandlingsmetode kan blive en realitet 

i hele EØS.  
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5.	  Konklusion	  

Samlet set må det konkluderes, at anlæggelsen af forbudssager mod villige licenstagere under 

særlige omstændigheder kan anses som et misbrug af dominerende stilling. Da de omstændigheder, 

der gør sig gældende i sager om SEPer, nemlig at der er tale om patenter, som er essentielle for en 

standard og at rettighedshaveren har afgivet løfte om indgåelse af licensaftaler på FRAND vilkår, 

må siges at opfylde kravene om sådanne særlige omstændigheder, er der uden tvivl tale om, at 

rettighedshaverne misbruger deres dominerende stilling ved at anlægge forbudssager. Dette 

forhindrer derfor, at virksomheder som Motorola og Samsung kan benytte disse forbudssager til at 

udelukke deres største konkurrenter fra markedet eller true sig til gunstige vilkår. Derudover giver 

forbuddet mod anlæggelse af forbudssager også en stor samfundsmæssig fordel, da den modvirker 

den inefficiens, som patentbeskyttelsen giver og resultatet er derfor en bedre, hurtigere og mere 

efficient teknologisk evolution, som især gavner forbrugerne. Men pga. den nuværende usikkerhed 

omkring hvem der kan betegnes som en villig licenstager og især hvad FRAND vilkår skal udgøre, 

er forbuddet med til at forringe rettighedshavernes forhandlingsposition i forhold til villige 

licenstagere. Dette kan på sigt føre til en forringet lyst til at investere i forskning og udvikling eller i 

det mindste til et mindre incitament til at inkludere sine patenter i de standarder, som de 

standardsættende organisationer fastsætter. Resultatet kan blive en negativ feedback mekanisme, 

som giver lavere tilslutning til de standardsættende organisationer og dermed standarder af ringere 

kvalitet. Denne, på længere sigt, negative effekt, kan og bør forhindres ved at fastsætte klarere 

rammer for især FRAND vilkårene. En måde at gøre dette på kunne være ved at betragte FRAND 

som en forhandlingsmetode, der skal være fair, rimelig og ikke diskriminerende. På denne måde vil 

licenstagere og rettighedshavere få mulighed for først at forhandle om vilkårene og hvis parterne 

ikke kan nå til enighed, vil vilkårene blive fastsat af en domstol eller voldgift. Dette vil sikre et 

resultat, som er langt mere FRAND, da der tages højde for de forskellige virksomheders særlige 

forhold. Denne metode er selvfølgelig ikke fejlfri, men hvis den kan fjerne rettighedshavernes 

fremtidige antipati mod de jure standarder og samtidig sikre alle villige licenstagere adgangen til de 

SEPer, vil både rettighedshavere, konkurrencen, forbrugerne og samfundet generelt nyde godt af 

dette. Så alt i alt er Kommissionens afgørelser i sagerne mod hhv. Motorola og Samsung et skridt i 

den rigtige retning, for der er ingen tvivl om, at anlæggelsen af forbudssager er et misbrug af 

virksomhedernes dominerende stilling. Men det er samtidig et skridt, som ikke kan tages alene, da 

der kræves afklaring af en række relaterende tilstande, før resultatet vil være efficient og holdbart 

på længere sigt og disse bør afklares før den fælles patentdomstol træder i kraft. 
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Bilag	  1:	  Definitioner	  

1.1	  Beskrivelse	  af	  SEP	  v.	  almindelige	  patenter	  

Et almindeligt patent giver rettighedshaveren et juridisk monopol som medfører, at 

rettighedshaveren får en eksklusiv eneret til at udnytte opfindelsen og kan forhindre andre i at 

benytte opfindelsen. Dette medfører markedsmagt, hvis størrelse afhænger af hvilke substitutter, 

markedet kan tilbyde og som i nogle tilfælde kan medfører et decideret monopol som defineret i 

konkurrenceretten.200 SEPer er derimod patenter, som er essentielle for en industristandard og 

denne standard skal derfor benyttes af alle virksomheder i industrien, hvis de ønsker at lave et 

specifikt produkt, som overholder visse standarder eller som er kompatible med andre produkter på 

markedet. 201  Disse standarder sikre nemlig, at produkter og serviceydelser fra forskellige 

virksomheder kan fungerer sammen, hvilket er essentielt for mange industrier. Dette medfører 

større økonomisk efficiens202 samt fordele for forbrugerne, når produkter fra forskellige producenter 

kan interagere med hinanden. Derfor er det essentielt, at alle virksomheder på markedet har adgang 

til de patenter, som er essentielle for den pågældende standard. 

Den mest almindelige måde, hvorpå virksomheder får deres patenter gjort til SEPer, er gennem en 

standardsættende organisation, som er en frivillig organisation bestående af virksomheder fra det 

pågældende marked, både rettighedshavere og producenter, der arbejder sammen for at fastsætte 

disse industristandarder.203 En anden måde at få sin opfindelse gjort til en industristandard på er ved 

at have en markedsandel på mere end 70%204, de såkaldte de facto standarder, men her har 

rettighedshaverne ikke afgivet løfte om at ville indgå licensaftaler på FRAND vilkår og dette vil 

derfor ikke blive behandlet nærmere her, men se afsnit 1.4.1.2. 

De standarder, denne afhandling omhandler, er hvad man kalder infrastrukturstandarder205, som er 

standarder, der pga. kravet om interoperabilitet inden for telekommunikation skal benyttes af alle 

markedsaktører og der findes derfor ingen substitutter. Ved at få sin opfindelse gjort til en del af en 

sådan industristandard, sikres rettighedshaveren derfor en endnu stærkere position, der kan gå hen 

og blive en decideret dominerende stilling på det pågældende marked. Det er derfor essentielt, at 

                                                
200 Jones og Sufrin, 2011, s. 711 
201 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm?locale=de  
202 Da man ikke behøver at udskifte sin Samsung smartphone, hvis alle andre køber Apple, da 
produkterne kan interagere med hinanden på tværs af producenterne. 
203 Se nærmere i afsnit 1.3.2 
204 Brown, 2012, s. 17 
205 Lundqvist, 2014b, s. 3 
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rettighedshaveren for at modtage denne stærke stilling på markedet indvilliger i at ville indgå 

licensaftaler med alle villige licenstagere på vilkår, som er retfærdige, rimelige og ikke-

diskriminerende, på engelsk: fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND). Denne trade-off er 

essentiel for, at rettighedshaveren ikke enerådigt kan styre, hvilke virksomheder, der skal have 

adgang til markedet og derfor ikke, ligesom i Motorola og Samsung, kan forhindre en af deres 

største konkurrenter i at benytte den pågældende teknologi. Vigtigheden af løftet om FRAND vilkår 

ses også ved f.eks. at kigge på industristandarden UMTS, som har over ti tusind patenter, der er 

erklæret essentielle for standarden fordelt på over 50 rettighedshavere. 206  Uden disse 

rettighedshaveres løfte om at ville indgå licensaftaler på FRAND vilkår, vil hver enkel af disse 

rettighedshavere kunne lave et hold up på en villig licenstager. 

En anden forskel mellem almindelige patenter og SEPer er, at virksomhederne ved hjælp af 

almindelige patenter kan differentiere deres produkter fra deres konkurrenters produkter, mens 

SEPer er patenter, som alle virksomheder i en given industri behøver adgang til, hvis de skal kunne 

lave et specifikt produkt på det pågældende marked, f.eks. en smartphone. Derfor har 

rettighedshavere af almindelige patenter også støre frihed til selv at bestemme om og i givet fald på 

hvilken vilkår, de vil indgå licensaftaler med konkurrerende virksomheder om deres almindelige 

patenter, mens der er brug for særlige regler, når det kommer til SEPer. 

 

1.2	  Beskrivelse	  af	  standardsættende	  organisationer	  

Standardsættende organisationer (SSOer) er frivillige organisationer, som er sammensat af de 

virksomheder, der agerer inden for den givne industri, som typisk både vil udgøre de pågældende 

rettighedshavere og deres mulige licenstagere. 207  I mange tilfælde vil begge disse typer af 

virksomheder være konkurrenter på downstream-markedet, hvor de producerer og sælger de 

produkter, som implementerer den pågældende standard. Disse markedsaktører mødes for at 

diskutere, analysere og raffinerer teknologier for til sidst at blive enige om at adoptere acceptable 

standarder inden for industrien.208 Dette er især vigtigt i den teknologidrevne verden, vi lever i i 

dag, da forskellige produkter skal kunne interagerer med hinanden. En af disse SSOer er ETSI, som 

udvikler standarder, der sikre kompatibilitet og interoperabilitet mellem produkterne inden for IKT-

                                                
206 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 377 
207 Ibid., s. 386 
208 Geradin, Layne-Farrar og Petit, 2012, s. 453 
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sektoren. ETSI har over 750 medlemmer, som stammer fra 63 lande fordelt på fem kontinenter. 209 

Det er også gennem ETSI, at Motorola og Samsung har fået deres patenter gjort til de SEPer, som 

er årsagen til de forbudssager, Motorola og Samsung anlagde mod Apple.210 

SSOer såsom ETSI benytter sig ikke af ”building blocks”211 af patenterede ”off the shelf”212 

teknologier, når de skal udvikler telekommunikationsstandarder. De benytter sig derimod af en 

”ongoing dynamic process” 213 , hvor virksomhederne samles om at fastsætte de krav, som 

standarden skal opfylde og derefter identificere tekniske problemer, som kan blive løst af de mange 

forskellige involverede parter gennem omfattende forskning og udvikling. En sådan 

standardsættende proces kan derfor sagtens strække sig over flere måneder eller år.214 Derfor er det 

ekstremt vigtigt, at de virksomheder, der bidrager til denne forskning og udvikling, som resulterer i 

SEPer, indvilliger i at ville indgå licensaftaler på FRAND vilkår tidligt i denne proces, da 

rettighedshaverne ellers kan lave et hold-up længere henne i processen, da det er et stort og 

omkostningsfuldt arbejde at udskifte de patenter, som standarden består af. 

 

1.3	  Beskrivelse	  af	  FRAND	  

Som beskrevet tidligere, får rettighedshavere til SEP en stærk position på markedet og denne 

markedsmagt kan i visse tilfælde resultere i en decideret dominerende stilling. For at kunne 

kontrollere denne øgede markedsmagt, har mange SSOer implementeret IPR procedurer, som 

kræver, at rettighedshaverne både skal afsløre de af deres patenter, som er essentielle for en 

standard og derudover skal de afgive et uigenkaldeligt løfte215 om at ville indgå licensaftaler med 

villige licenstagere på FRAND vilkår.216 På den måde indvilliger rettighedshaverne i at modererer 

deres royaltysats, men de får til gengæld mulighed for at kunne indgå mange flere licensaftaler, når 

                                                
209 http://www.etsi.org/membership/current-members  
210 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm og http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-490_en.htm?locale=de 
211 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 383 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
214 Ibid. 
215 Geradin, Layne-Farrar og Petit, 2012, s. 457 
216 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 375 
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deres patenter bliver inkluderet i en industristandard.217 Alle tre europæiske SSOer218 har forpligtet 

sig til at sikre, at alle patenter, som er essentielle for de standarder, de som standardsættende 

organisationer udvikler, vil være tilgængelige for alle villige licenstagere på FRAND vilkår.219 

Løftet om at indgå licensaftaler på FRAND vilkår er også bindende for de virksomheder, som de 

pågældende patenter senere hen vil blive overført til for at sikre effektiviteten af FRAND 

løfterne.220 

FRAND vilkårene er dog ikke ment som en tvangslicens og derfor foreskriver Meddelelsen om 

horisontale samarbejdsaftaler også, at de SSOers IPR procedurer skal sikre, at rettighedshaverne har 

ret til at udelukke teknologier fra standarden, så længe dette sker på et tidligt tidspunkt i den 

standardsættende proces.221 På den måde kan rettighedshaverne selv bestemme hvilke teknologier, 

de vil have med i standarden og dermed også hvilke teknologier, de vil indgå licensaftaler om på 

FRAND vilkår. Heri ligger også det faktum, at løftet om FRAND er en frivillig aftale, som 

rettighedshaveren indgår med den SSO.222 

Nogle rettighedshavere mener dog, at løftet om indgåelse af licensaftaler på FRAND vilkår kun er 

gældende, hvis rettighedshaveren indvilliger i at indgå en licensaftaler med licenstageren, hvilket 

betyder, at det kun er hvis rettighedshaveren vælger at indgå en licensaftale, at denne skal være på 

FRAND vilkår, men at han derudover er frit stillet til at fravælge at indgå en licensaftale med en 

villig licenstager. Dette kan dog ikke antages at være gældende praksis, da løftet om FRAND netop 

er til for at sikre, at alle markedsaktører har adgang til standarden og derfor ikke bliver ekskluderet 

fra markedet. Hvis rettighedshavernes fortolkning af reglerne var rigtig, kunne rettighedshaverne 

diskriminere mellem markedsaktørerne og på den måde bestemme, hvem der skal agere på 

markedet. Det må derfor på det kraftigste antages, at løfter om at ville indgå licensaftaler på 

FRAND vilkår betyder, at rettighedshaveren har pligt til at indgå licensaftaler med alle 

                                                
217 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 375 
218 ETSI, European Committee for Standardization og European Committee for Electrotechnical 
Standardization 
219 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 375 og f.eks. ETSI Intellectual 
Property Rights Policy art. 6 
220 Meddelelse om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 285 
221 Ibid. 
222 Roger G Brooks og Damien Geradin, ”Taking contracts seriously: The meaning of the voluntary 
commitment to license essential patents on ’Fair and Reasonable’ terms”, Anderman og Ezrachi 
(ed.), 2011, s. 391 
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markedsaktører, der er villige til at indgå licensaftaler på sådan vilkår, hvilket også understøttes af 

den relevante litteratur 223 og den juridiske analyse. 

Når det kommer til at afgøre hvad FRAND vilkår generelt udgør i praksis, er dette ikke noget, der 

kan afgøres ved en domstol, da det altid vil skulle afgøres ved en individuel vurdering. At fastlægge 

hvad FRAND vilkår skal være for alle, ville være at skærer alle licensaftaler over en kam, hvilket 

ikke kan lade sig gøre i praksis og resultatet vil blive, at selvom alle licensaftaler havde samme 

vilkår, ville det pga. de forskellige betingelse, som licensaftaler er lavet under, resultere i 

diskriminering og ulige vilkår for visse parter.224 Derfor sammenligner Anderman et al.225 også 

FRAND med en form for general klausul, hvis nærmere indhold skal afgøres efter en ”standard-by-

standard basis”226. En ting ligger dog fast og det er, at FRAND skal sikre en balance mellem at 

samfundet skal have adgang til en masse kompatible produkter samtidig med, at rettighedshaverne 

skal sikres tilstrækkelig betaling for deres opfindelser.227 

 

1.4	  Beskrivelse	  af	  forbudssager	  

Som tidligere omtalt228, er forbudssager en almindelig og legitim måde for rettighedshavere af 

almindelige patenter til at afværge krænkelse, men anlæggelsen af disse forbudssager kan udgøre 

konkurrencebegrænsende adfærd, hvis der er tale om SEPer. Grunden til dette er, at resultatet af 

forbudssagerne typisk bliver, at der nedlægges et fogdeforbud mod de produkter, der krænker de 

SEPer. Derved risikeres disse produkter at bliver ekskluderet fra markedet og dette kan i værste fald 

medføre, at den krænkende virksomhed bliver ekskluderet fra markedet, hvilket kan hæmme 

innovationen, resultere i færre forskellige produkter på markedet og dermed skade forbrugerne.229 

Derfor kan truslen om forbudssager resultere i et hold-up mod den villige licenstager, som derfor 

                                                
223 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 380 
224 Roger G Brooks og Damien Geradin, ”Taking contracts seriously: The meaning of the voluntary 
commitment to license essential patents on ’Fair and Reasonable’ terms”, Anderman og Ezrachi 
(ed.), 2011, s. 407, Se også den integrede analyse. 
225 Ibid., s. 396 
226 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 387 
227 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
228 Se afsnit 1.1 
229 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm 
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kan se sig nødsaget til at indgå en licensaftale med rettighedshaveren på vilkår, som ikke er 

FRAND.230 

 

1.5	  Beskrivelse	  af	  mulig	  licenstager	  og	  villig	  licenstager	  

For at det kan være muligt for rettighedshaveren at anlægge en forbudssag mod en virksomhed, skal 

virksomheden have benytte sig af det pågældende SEP uden, at der på daværende tidspunkt 

foreligger en gyldig licensaftale mellem parterne og derfor vil virksomheden kunne betegnes som 

en krænkende virksomhed. Dog vil truslen om en forbudssag kunne bruges mod en virksomhed, 

som endnu ikke har benyttet sig af den pågældende standard og de dertil hørende essentielle 

patenter, men som ønsker at indgå en licensaftale på FRAND vilkår med rettighedshaveren. Og her 

er det relevant at skelne mellem en mulig licenstager og en villig licenstager: En mulig licenstager 

kan nemlig være en hvilken som helst markedsaktør, som kunne tænkes at ville have adgang til det 

pågældende SEP og som endnu ikke er blevet kvalificeret som værende villig eller uvillig til at 

indgå en licensaftale på FRAND vilkår. En villig licenstager er, ifølge kommissionen231, en 

markedsaktør, der har indvilliget i at lade en tredje part afgøre hvilke betingelser, som FRAND 

vilkårene skal bestå af. I Kommissionens sag mod Motorola lagde Kommissionen vægt på, at Apple 

havde været villig til at lade den tyske domstol bestemme FRAND vilkårene og Kommissionen 

mente derfor, at Apple var en villig licenstager232. Denne sag har derfor som tidligere omtalt skabt 

en ”safe habour” 233 for de licenstagere, der er villige til at lade en tredjepart fastslå FRAND 

vilkårene. 

Det er dog vigtigt at pointere, at Kommissionen indtil videre har fastslået, at en mulig licenstager 

ikke kan anses som uvillig, blot fordi han anfægter det standardessentielle patents gyldighed eller 

anfægter det essentielle ved det SEP i forhold til den pågældende standard eller hvis han protesterer 

mod sin egen krænkelse af det SEP.234 Grunden til dette er, at virksomheder, der implementerer 

standarderne og forbrugere ikke skal betale for ugyldige eller ikke-krænkede patenter og derfor skal 

licenstagere have muligheden for at anfægte gyldigheden af et hvilket som helst patent samt 

anfægte påståede krænkelser.235 

                                                
230 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm 
231 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm  
232 Ibid. 
233 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm 
234 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm 
235 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
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1.6	  Beskrivelse	  af	  patent	  hold-‐ups	  og	  reverse	  patent	  hold-‐ups	  

Hold-ups er beskrivelsen af den situation, hvor en rettighedshaver til et SEP tvinger en villig 

licenstager til at betale ekstraordinære høje royalties for en licensaftale. Dette sker ved, at 

rettighedshaveren misbruger den magt, han har fået, efter at industrien har foretaget enorme 

investeringer for at implementere standarden, til at bestemme over, hvem der skal have adgang til 

standarden og dermed til markedet. Noget han ikke ville have været i stand til, hvis hans patent ikke 

var blevet inkluderet i standarden. 236 Denne adfærd bliver også betegnet som en opportunistisk 

adfærd237 og kan ud over royalties også dreje sig om vilkår, der ikke kan betegnes som FRAND 

vilkår, som det f.eks. var tilfældet i sagen med Motorola. 

Modsat dette er situationen, hvor en mulig licenstager benytter sig af SEPer, uden at 

rettighedshaveren bliver kompenseret for dette, da den mulige licenstager hævder, at 

rettighedshaveres licenstilbud ikke har stemt overens med FRAND.238  

 

1.7	  Beskrivelse	  af	  patent	  krigen	  

Som EU-kommissæren Joaquin Almunia beskriver det i sin tale i forbindelse med afgørelserne mod 

Motorola og Samsung, er disse sager en del af den verdensomspændende patent krig inden for 

smartphone industrien: "The so-called smartphone patent wars should not occur at the expense of 

consumers. This is why all industry players must comply with the competition rules.”239 

Som det kan ses på nedenstående billede, består ”The Patent Wars” af en lang række af de globale 

markedsaktører i IKT-sektoren, som anlægger den ene sag efter den anden mod andre aktører i 

industrien. Mange af virksomhederne har flere sager kørerende mod hinanden ad gangen, som f.eks. 

Apple og Samsung og mange af virksomhederne har benyttet sig af Mutual Assured Destruction240, 

som handler om at opbygge sig en så stor patent portefølje, at andre ikke vil anlægge sag mod en, 

da de ved, at der så vil blive svaret igen med en masse modsagsanlæg. Problemet er, at når der først 

går hul på bylden, har virksomhederne en masse patenter, som de kan bruge mod hinanden og det 

resulterer i anlæggelsen af en masse retssager. Det er denne patent krig, som forpligtelserne om 

                                                
236 Philippe Chappatte og Paul Walter, ”European Competition Law, Non-practicing entities, and 
FRAND commitments”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 374 
237 Alden F Abbott og Nicholas J Kim, ”Standard setting and hold-ups under section 5 of the 
Federal Trade Commission Act”, Anderman og Ezrachi (ed.), 2011, s. 325 
238 http://www.fosspatents.com/2014/02/samsung-to-us-appeals-court.html 
239 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm 
240 Lundqvist, 2014a, s. 21-22 
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FRAND samt Kommissionens afgørelser, hvis disse støttes op af Domstolen, forhåbentlig kan ligge 

en lille dæmper på, da virksomhederne dermed ikke har ret til at anlægge forbudssager mod 

hinanden på grundlag af SEPer.  
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241 
http://www.electronicproducts.com/News/The_Patent_Wars_Infographic_confirms_that_everyone_
in_the_tech_world_is_way_too_sue-happy.aspx  


