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Executive Summary 
This Master Thesis deals with “the conflicting area between EU competition law – including TFEU art. 

102 – and intellectual property rights” and whether these two laws might be in conflict with each other. 

The legal analysis aims to determine when a refusal to license an IPR may result in an abuse of the 

dominant position which the licensee possesses. Six case laws have been analyzed with the aim to 

define the preconditions set out and applied by the Court when reaching their decisions. 

Since the preconditions have changed over time and has been extended, it is still doubtful whether these 

are cumulative and exhaustive. This has created confusion about what constitutes an abuse of dominant 

position. The different preconditions set out in the case laws are as follows: 1) a facility/product must be 

indispensable to the competitor before he can compete in the downstream market, 2) the refusal is likely 

to eliminate the competition, 3) the refusal prevents the emergence of a new product and 4) the refusal is 

not objectively justified. 

Meeting all the preconditions will result in an abuse of dominance, when the licensee refuses to license 

its IP unless the company can be exempted from its behavior through an objective justification. The 

outcome of the legal analysis has led to the economic problem namely how these terms should be 

understood and explained from an economic evolutionary perspective. This economic problem is raised 

because there is a need to explain the legal preconditions from a social point of view and then determine 

the various advantages and disadvantages / consequences that may be the case. 

The “Joseph Schumpeter approach” has been applied to serve as a support to answer the economic 

problem. Patents have been analyzed from positive and negative angles with the aim to determine the 

importance of incentives to invest in research and development, as it, at the very end, benefit the social- 

and economic development. Furthermore, the importance of the transmission mechanism together with 

the selection- and variation mechanism have been the main focus through the whole economic analysis. 

The efficiency gains weights very high what regards the dominant undertaking’s behavior why the 

results of the dominant undertaking’s behavior must be efficient. Last but not least, it is important to 

stress that the dominant firm shows a behavior which shall take the greatest interests of the social 

welfare. The company shall not take his rights for granted and use it only for private purposes as the 

right is granted in connection to rewarding the company for its innovative creation which is in favor of 

the consumers, competitors and the effective competition in the internal market.  
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1. Kapitel 1 

1.1 Indledning 
Følgende tekst stammer fra det Venetianske Statut om Industrielle Opfindelser, Venedig 1474: 

”Der er mænd i denne by og mænd, der kommer fra forskellige steder på grund af sin storhed og 

godhed med et klogt sind og som er i stand til at udtænke og opfinde alle former for geniale 

frembringelser. Skulle det være lovgivet således, at deres arbejde og frembringelser ikke kunne kopieres 

og imiteres af andre hvilket ville medføre, at de fik frataget deres ære, så ville disse mænd opfinde og 

frembringe ting som kun vil have en stor nytte og fordel for vores stat. Af den grund er der truffet en 

afgørelse af Rådets bemyndigede, at enhver person i denne by, som opfinder en ny og genial 

frembringelse og som ikke er frembragt i Overherredømmet endnu, skal straks efter, at opfindelsen er 

klar til at blive brugt og udøvet, give meddelelse til Provveditori di Comun. Enhver person, der 

foretager en sammenligning af frembringelsen uden opfinderens samtykke og licens vil skulle betale et 

sum til opfinderen samt straffet i 10 år. Regeringen vil kunne anvende disse opfindelser gratis til dens 

behov med den betingelse, at ingen andre end opfinderen må betjene dem.”1 

Formålet med beskyttelsen var, at give opfinderen et langsigtet incitament til at arbejde for den 

venetianske Republik og være medvirkende til, at Republikken var i økonomisk vækst fremfor at lade 

opfinderne gå til det rivaliserende Kongerige for at tjene flere penge der.  

Den immaterialretlige beskyttelses formål er, at give virksomhederne incitament til at innovere, foretage 

økonomiske investeringer og opfinde nye og kreative frembringelser, eftersom disse er de vigtigste 

faktorer, der driver den økonomiske vækst.  

Selve udøvelsen af rettigheden, kan skabe en spænding mellem national lovgivning og EU 

Konkurrenceret - herunder TEUF art. 102. En analyse af retspraksis på området skal derfor søge at give 

en forklaring på denne spændte situation og vigtigst af alt, hvilke kriterier og betingelser, der vil blive 

lagt til grund for afgørelserne. Derfor vil de økonomiske argumenter og hensyn blive analyseret for at få 

en bredere forståelse af hvorfor netop disse betingelser skal opfyldes, når misbrug af dominans 

stadfæstes og hvorfor tvangslicens vil blive udstedt.  

 

  

                                                           
1 http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_i_1474 

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_i_1474
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1.2 Synsvinkel 
Opgaven vil besvares ud fra det samfundsmæssige synspunkt. I den juridiske del vil der foretages en 

analyse af retsreglerne med henblik på at fastlægge, hvornår der kan være tale om misbrug af 

dominerende stilling og i givet fald hvornår tvangslicens kan komme på tale. 

I den økonomiske del vil der blive foretaget en analyse og diskussion af de betingelser lagt til grund for 

statueringen af et misbrug for dernæst, at kunne begrunde afgørelserne med et økonomisk evolutionært 

perspektiv. Dette vil blive gjort udelukkende på brancheplan. 

Patentsystemet, misbrug af dominerende stilling og tvangslicenser vil blive analyseret med det formål, 

at udfaldet, uanset resultatet, vil påvirke samfundet i sin helhed. Ud fra samfundets synsvinkel vil 

patenters virkning, herunder fordele og ulemper, blive analyseret med henblik på at fastlægge patenters 

betydning for samfundet, forbrugerne og konkurrencen. 

 

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Juridisk problemformulering 

I hvilket omfang kan en nægtelse af at meddele licens til en immaterialret, udgøre et misbrug af 

en dominerende stilling, jf. TEUF art. 102? 

 

1.3.2 Økonomisk problemformulering 

Hvordan kan de 4 juridiske betingelser, som Domstolen har anvendt i forbindelse med deres 

afgørelser, begrundes med et økonomisk evolutionært perspektiv? 

1.4 Metode  

1.4.1 Juridisk metode  

Der vil blive foretaget en dybdegående bearbejdelse og analyse af problemformuleringen og en analyse 

og diskussion af de gældende retsregler og domsafgørelser.  

Analysen vil blive foretaget på baggrund af de gældende retsregler og 6 domme, nemlig Volvo2, 

Renault3, Magill4, Bronner5, IMS Health6 og Microsoft7. Disse danner grundlag for fundamentet i den 

juridiske analyse. 

 

 

                                                           
2 Sag 238/87 
3 Sag 53/87 
4 De forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P 
5 Sag C-7/97 
6 C-418/01 
7 T-201/04 
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1.4.1.1 Retskildelæren 

Det er nødvendigt at forholde sig til retskildelæren og retsdogmatisk analyse, for at kunne gennemføre 

en juridisk analyse.8 

Retskilderne inddeles i regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.9 I den juridiske analyse 

vil der kort blive kigget på reguleringen på området, nemlig Patentlovens §§ 1 og 3 og TEUF art 102. 

for derefter, at kunne analysere retspraksis på området med hjemmel i TEUF art. 102. Analysen vil blive 

baseret på retspraksis – herunder EU Domstolens, Retten i Første Instans’ og Kommissionens afgørelser 

for at udfinde hvad gældende ret er, samt hvordan retskilderne bliver anvendt i de forskellige sager. 

Problemformuleringen vil blive besvaret med udgangspunkt i de 6 domme.  

 

1.4.1.2 Den retsdogmatiske metode 

Den retsdogmatiske analyse vil blive gennemført med henblik på at fastslå gældende ret på området 

gennem den relevante regulering. Dette gøres ved at systematisere, beskrive og fortolke/analysere 

gældende ret. Gældende ret vil blive fastsat ved hjælp af retskilderne, som gennemføres i en bestemt 

rækkefølge som følgende, regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.10 Systematiseringen 

og fortolkningen vil dermed give en forståelse af retskilderne, samt retten som et system og retten i dens 

anvendelse. Gældende ret vil derfor være et resultat af en retsvidenskabelig analyse af den juridiske 

problemformulering, hvorfor der vil opnås det samme resultat som domstolene kommer frem til i sine 

afgørelser. 11 

Den vigtigste retskilde i nærværende afhandling er derfor retspraksis, hvorfor hovedvægten vil hvile på 

regulering og retspraksis hvor retssædvaner og forholdets natur ikke vil bliver behandlet yderligere.  

For at kunne besvare den juridiske problemformulering, vil TEUF art. 102 blive behandlet og 

Patentlovens §§ 1 og 3 kort nævnes, da det regulerer det forhold, at der tildeles en eneret på en 

opfindelse/ide mm. Dette er specielt vigtigt for afhandlingens besvarelse, idet Domstolens fortolkning, 

betragtninger og præmisser for afgørelserne giver anledning til en undersøgelse af de forskellige forhold 

og sagernes udfald.  

Dommene omhandler det forhold om hvorvidt nægtelse af at meddele licens og informationer udgør et 

misbrug af en dominerede stilling, eftersom virksomhederne får tildelt en eneret efter de nationale 

ejendomsretlige bestemmelser for deres nye opfindelser. 

                                                           
8 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina: Retskilder & Retsteorier. 3. Reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011, s. 38 
9 Ibid. s. 28 
10 Ibid. s. 32 
11 Ibid. s. 28-29 
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En analyse af dommene har til hensigt at skabe en klarhed omkring hvilke betingelser og ”særlige” 

omstændigheder, der gør sig gældende i de forskellige sager – med samme kerne problematik - og 

begrundelsen for deres forskellige udfald.  

EU-Domstolen har til opgave at værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne 

samt bestemmelser, udstedt af de kompetente EU-institutioner. EU-Domstolens opgave er, at sikre en 

ensartet fortolkning af fællesskabsretten, hvorfor afgørelserne accepteres som præjudikater i 

medlemslandene, jf. TEU art 19.12 

 

1.4.1.3 Forholdet mellem EU ret og national ret 

Afhandlingen søger at belyse det spændte forhold mellem PTL § 1 herunder, hvornår en tildeling af en 

eksklusiv ret forekommer og TEUF art. 102, der regulerer det forhold om hvorvidt der er tale om 

misbrug af dominerende stilling, når denne ret udøves. Det er det derfor relevant at se på forholdet 

mellem EU ret og national ret, for at få en bedre forståelse af sammenhængen mellem disse. 

EU baggrunden spiller en så stor rolle i dansk ret hvorfor fortolkningsproblemer typisk skal søges løst 

ved en kombination af både danske og EU retlige synspunkter.13 

EU-retten har derfor forrang for og direkte virkning i national ret og det er hermed oplagt hvis et 

spørgsmål alene besvares ud fra et EU retligt plan. 14 

Hvis en traktat er præcis og ubetinget er den umiddelbart anvendelig og der er derfor en formodning for 

at TEU traktaten er direkte anvendelig. Det samme gælder for direktiver, som kan anvendes direkte over 

for det offentlige. 15 

Som hovedregel fortolkes EU-ret teleologisk hvilket vil sige, at retsanvenderne søger at finde den 

forståelse af en omtvistet bestemmelse, der på den mest effektive måde kan realisere dens målsætning. 16 

Nationale domstole er pålagt en pligt til EU-konform fortolkning således, at de skal anvende det 

fortolkningsskøn, der findes i national ret til at opnå en EU-konform løsning.17 Der er derfor pligt til EU 

konform fortolkning hvorfor, direktiver er forpligtende for medlemsstaterne med hensyn til målsætning, 

jf. TEUF art. 4, stk. 3 og 288, stk. 3. I Pfeiffer18 sagen har EU Domstolen også henvist til denne pligt 

som begrundelse. 

                                                           
12 Ibid. s. 172 
13 Ibid. s 205 
14 Ibid. s. 69 
15 Ibid. s. 137 
16 Ibid. s 116 
17 Ibid. s. 239 
18 De forenede sager C-397/01 – C-403/01, Bernhard Pfeiffer mm. mod Deutches Rotes Kreuz Kreisverband Waldshut eV, præmis 114: ”Kravet om 

ensartet fortolkning af national lovgivning er uadskilleligt forbundet med traktatens system, idet traktaten giver den nationale ret mulighed for inden 

for rammerne af sin kompetence at sikre sig fællesskabsrettens fulde virkning, når den afgør den tvist, der er indbragt for den” 
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Hermed gælder EU konform fortolkning for alle Medlemsstater – herunder alle administrative 

myndigheder og domstole 19. I Costa/ENEL20 sagen og senere afsagte domme har EU Domstolen taget 

stilling til en række sager, der omhandler traktatbestemmelser og har den opfattelse, at tilstrækkeligt 

præcise traktatbestemmelser, forordninger og tilstrækkeligt præcise direktivbestemmelser har direkte 

bindende virkning og hermed forrang. 21 

 

1.4.1.4 Existence/exercise 

Et andet vigtigt aspekt er eksistensen og udøvelsen af en ejendomsret. Som det fremgår af TEUF art. 

345, så berøres de ejendomsretlige ordninger, fastlagt af national lovgivning, ikke af traktaten. Det vil 

sige, at traktaten ikke påvirker de betingelser og procedurer, der måtte gælde ved tildeling af en 

ejendomsrettighed. Men forholdet ændrer sig dog, når man ser på udøvelsen af disse rettigheder, 

eftersom EUF Traktaten regulerer det forhold om hvorvidt, der er tale om et misbrug af dominerende 

stilling, når disse rettigheder udøves – altså bliver rettigheden begrænset. 22 

Traktaten sikrer, at forsoningen mellem ejendomsretlig lovgivning og EU konkurrenceretten sker inden 

for rammerne af TEUF art. 102. Udøvelsen af en ejendomsrettighed skal altså være forenelig med TEUF 

art. 102.   

EU Domstolen har i Parke Davis v. Probel 23 dommen markeret tre juridiske kategorier i grænsefladen 

mellem EU konkurrenceret og intellektuel ejendomsret. Den første er, ”eksistensen” af en ejendomsret 

hvor medlemsstaterne har autoritet til at fastlægge betingelserne for tildelingen af denne ret. Den anden 

er de ”tilladte former for udøvelse” af rettigheden, som er en kombination af den magt, der er blevet 

tildelt den pågældende og de begrænsninger, som følge af TEUF art. 102. Den sidste kategori er de 

”forbudte former for udøvelse” af ejendomsretten, som er defineret ud fra TEUF art. 102. 24 For at en 

ejendomsret kan anses for at være ulovlig i henhold til TEUF art. 102, skal ejendomsretten, ifølge 

Hoffman La Roche dommen25, være blevet anvendt som et instrument til misbrug af dominerende 

stilling.  

Den særlige genstand, som varierer i forhold til hvilken type intellektuel ejendomsret der er tale om, 

udgør ejendomsrettens eksklusivitet, der tilfalder rettighedshaveren, indtil denne har markedsført 

produktet for første gang. Denne rettighed giver rettighedshaveren en mulighed for at vinde 

                                                           
19 Nielsen, Ruth: Retskilderne, 7. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, s. 237 
20 Sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL 
21 Nielsen, Ruth: Retskilderne, 7. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, s. 243-244 
22 Keeling, T. David: Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I. Oxford University Press 2003, s. 51 
23 Sag 24/67, Parke Davis and Co. mod Probel, Reese, Beintema-Interpharm og Centrafarm 
24 Anderman, D. Steven: EC Competition Law and Intellectual Property Rights, The Regulation of Innovation. Clarendon Press, Oxford 1988, s. 10-

11 
25 Sag 85/76, præmis 16 
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monopollignende profit, eftersom der er tale om en ”first mover advantage” for derefter at kunne handle 

imod en krænkelse af rettigheden.26 

Dertil kommer doktrinen om rettighedens udtømmelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at når 

rettighedshaveren har bragt produktet på markedet, så skønnes rettigheden at være udtømt.  

Logikken bag produktets særlige genstand og rettighedens udtømmelse skal ses som en kombination af 

en belønning til rettighedshaveren for sin opfindelse, men også en reducering i, at der sker en 

markedsopdeling, som følge af virkningerne af de nationale ejendomsretlige regler. Denne del vil blive 

behandlet yderligere i den juridiske analyse. 

 

1.4.2 Økonomisk metode 

Den økonomiske del vil være en forlængelse af den juridiske analyse. I den juridiske litteratur er der 

ikke meget økonomisk hjælp at hente, hvad angår baggrunden for de betingelser, som Domstolen har 

lagt til grund i sine 6 afgørelser. Betingelserne vil derfor blive analyseret med et økonomisk 

evolutionært henseende, for at få en bedre forståelse af hvad disse betingelser er rodfæstet i. Formålet er, 

at komme med et bud på hvad der kunne ligge bag de 4 juridiske betingelser og hvordan man kunne 

forklare dem økonomisk, eftersom dette ikke fremgår af litteraturen.  

Udgangspunktet for besvarelsen af den økonomiske problemstilling vil ske gennem den evolutionære 

teori og dermed Schumpeter-tesen. De 4 juridiske betingelser vil blive analyseret gennem de 3 

mekanismer i den evolutionære teori, nemlig variations- selektions- og arvelighedsmekanismen. 

Formålet er, at analysere hvorfor Domstolen udsteder tvangslicens og hvordan samfundet ellers ville 

være stillet i tilfælde af, at tvangslicens ikke blev udstedt og den dominerende virksomhed fortsat kunne 

udøve sin aktivitet på samme måde. Yderligere, vil de 4 juridiske betingelsers sammenhæng med den 

evolutionære teori og dermed dynamisk efficiens, blive analyseret, ud fra et velfærdsteoretisk 

perspektiv. 

Den neoklassiske teori vil blive anvendt i forbindelse med en sammenligning med den evolutionære 

teori. Her ses på profitmaksimerende løsninger, samt konkurrencebeskrivelsen i den neoklassiske teori 

og dermed det statiske marked.  

Idealisme og utilitarisme anvendes stadig den dag i dag i forbindelse med immaterielle rettigheder. 

Disse begreber har synspunkter, der synes at ligge bag formålet med immaterialretten. Idealismen har 

fokus på eneretten og dermed opfinderens ret til sin innovative frembringelse og fastslår, at 

                                                           
26 Fine, L. Frank: The EC Competition Law on Technology Licensing, Thomson, Sweet & Maxwell, 2006, s. 6-7 
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frembringelsen bedst kan belønnes gennem en tildeling af en eneret.27 Idealismen støtter tildelingen af 

en eneret, eftersom opfinderen skal have en belønning for sin innovative indsats. 

Udgangspunktet for utilitarismen er den samfundsmæssige nytte, samt de samfundsmæssige fordele ved 

et patent. Kernen i utilitarismen er den, at de samfundsmæssige fordele er højere end de 

samfundsmæssige omkostninger, hvad eksempelvis angår patenter. Det vil sige, at eneretten tilskynder 

opfinderen til at frembringe sit innovative produkt eller proces for derefter at offentliggøre den, 

eftersom der er store samfundsmæssige fordele at hente fra overførslen af den nye viden. Dette 

peger i retning af de incitamenter, der synes at ligge bag tildelingen af en eneret, eftersom 

økonomisk vækst, innovative produkter, kreativitet og vidensdeling samt incitament til at forske og 

udvikle ligger i samfundets interesse.  

I nærværende afhandling vil problemformuleringen blive besvaret ud fra hvordan markedet stilles, 

når en virksomhed får et patent på en frembringelse. De forskellige mikroøkonomiske begreber vil 

blive anvendt med henblik på, at analysere, hvorfor det er nødvendigt for Domstolen at udstede 

tvangslicens og hvilke faktorer, der antages, at blive lagt vægt på under afgørelserne. Til dette vil de 

forskellige økonomers synspunkter komme til udtryk, ved en eventuel bekræftelse af givne teorier 

samt den markedsstruktur, der bedst er egnet til at fremme innovation. 

 

1.5 Teori  

1.5.1 Økonomisk teori 

Den økonomiske problemformulering vil blive baseret på forskellige begreber hentet fra den 

evolutionære teori samt de industriøkonomiske begreber. Disse vil blive anvendt i forbindelse med 

fastlæggelsen af de økonomiske evolutionære rationaler, som måtte synes at ligge bag de juridiske 

betingelser, fastsat af Domstolen ved statuering af misbrug af dominerende stilling efterfulgt af 

udstedelse af tvangslicens.  

Schumpetertesen vil bidrage til besvarelsen af den økonomiske problemformulering samt den 

evolutionære teori. Dette vil blive gjort, eftersom rettighedshaveren får en monopollignende stilling på 

markedet og de forskellige mekanismer i den evolutionære teori kan derfor bidrage til løsningen af det 

økonomiske problem.  

                                                           
27 Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten: Immaterialret, ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret, 2. udgave, Jurist- og 
Økonomforbundets forlag 2011, s. 29 
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De konkurrencemæssige fordele og ulemper ved patenter vil blive analyseret for at fastlægge, hvilke 

positive og negative påvirkninger patenter kan påføre samfundet.  

Patenters betydning for samfundet og ulemper vil blive analyseret med henblik på de økonomiske 

rationaler bag udstedelsen af en eneret, herunder adgangsbarrierer, incitamenter, den private og sociale 

værdi af patenter, efficienser forbundet med de forskellige markedsforhold, samt innovationens 

betydning for samfundet. Dette vil blive gjort for at få en bedre forståelse af den afvejning, der måtte 

finde sted ved tildelingen af en eneret samt vigtigheden af denne eneret og hvordan de 3 mekanismer i 

den evolutionære teori vil blive påvirket heraf. 

Dynamisk efficiens vil blive inddraget som en stor del af besvarelsen af den økonomiske 

problemstilling, eftersom der er tale om innovation.  

Sidst men ikke mindst vil efficiens-kriteriet blive analyseret med henblik på at fastslå, hvordan den 

dominerende virksomhed kan fritages for sin adfærd, når den nægter at meddele licens og information 

til andre konkurrenter. Her vil den sociale værdi og omkostninger blive holdt oppe imod den private 

værdi og omkostninger forbundet med frembringelsen, for at konkludere de afgørende forhold. 

 

1.6 Afgrænsning 

1.6.1 Juridisk afgrænsning 

Den juridiske analyse vil blive baseret på Volvo, Renault, Magill, Bronner, IMS og Microsoft 

dommene. Disse 6 domme vil blive analyseret for at finde frem til hvilke tilfælde, der kan udløse 

misbrug af dominerende stilling under TEUF art. 102, når der er tale om en licensnægtelse. 

Til støtte herfor, er andre domme blevet anvendt hvor Rfo og Kommissionens meddelelser ikke vil blive 

behandlet yderligere, eftersom de 6 domme er det centrale, hvorfor hovedvægten kun vil hvile på disse.  

 

1.6.2 Økonomisk afgrænsning 

Den økonomiske del vil blive besvaret ud fra forskellige økonomiske termer, modeller og teorier, 

herunder de 3 evolutionære mekanismer, hvorfor det udelukkende er det, opgaven er koncentreret 

omkring. I forbindelse med den økonomiske analyse vil teorierne ikke blive beskrevet ud fra 

matematiske modeller. Rets-og kontraktsøkonomien vil ikke blive inddraget i opgavens besvarelse. 
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1.7 Struktur  
Udgangspunktet for afhandlingen er problematikken omkring, om hvorvidt en nægtelse til en 

immaterialret udgør et misbrug af en dominerende stilling, jf. TEUF art. 102. Herunder hvilke 

betingelser, der bør anses for opfyldt, ved statueringen af et misbrug og dermed meddelelsen af en 

tvangslicens. De samfundsøkonomiske begrundelser bag de 4 juridiske betingelser vil blive analyseret 

gennem et økonomisk evolutionært perspektiv.  

Den spændte situation og dermed problematikken vil blive besvaret ud fra et juridisk og økonomisk 

spørgsmål og vil blive afsluttet med den endelige konklusion. Analysen vil blive foretaget ud fra 

brancheniveau sammenholdt med samfundsefficiensen. 
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2. Kapitel 2: Juridisk analyse 

2.1 Introduktion 
I det følgende vil en analyse af TEUF art. 102 blive foretaget og formålet med Patentrettens §§ 1 og 3 

blive opridset, for bedre at kunne få en forståelse af den videreanalyse af domspræmisserne, lagt til 

grund for de seks domme. Afsnittet vil blive afsluttet med essential facilities, da det også er et vigtigt 

begreb hvad angår domsafgørelserne.  

 

2.2 Regulering  
Patentretten har sit udspring inden for 2 retninger, nemlig den naturretlige (idealistiske) og utilitaristiske 

(økonomiske).  

Indenfor den naturretlige model, sigtes efter en moralsk begrundelse for patentretten, hvor denne skal 

opfattes som et mål i sig selv. Indenfor den utilitaristiske model, bliver patentretten målt på dens nytte 

for samfundet, nemlig målsætningen om velfærdsmaksimering og dens anvendelse, som et middel til 

tilskyndelse til innovation. Eftersom innovation er vigtigt for samfundet og øger forbrugervelfærden, 

sigter patentretten på at afhjælpe denne problematik, der muligvis vil opstå efterfølgende nemlig, 

efterligninger af goder, som allerede er bragt på markedet.  

Afhjælpningsformen sker gennem en belønning således, at opfinderen bliver belønnet for sin opfindelse 

gennem den gevinst han muligvis vil opnå. En tildeling af en eneret er tanken bag belønningen, som 

giver mulighed for, at patenthaveren bliver sat i stand til at opnå en overpris for sine frembringelser. 

Denne overpris kan dog opnås på betingelse af, at forbrugerne får flere fordele af at udnytte genstanden 

end de øvrige konkurrerende produkter, hvilket gør dem villige til at betale ekstra for den mernytte de 

får.28 Patentsystemets funktion er derfor utrolig vigtig hvad angår bestræbelser på at fremme vækst og 

innovation i samfundet.29 

Det fremgår af PTL § 1, 1. pkt., at opfinderen efter en ansøgning opnår en eneret til at udnytte 

opfindelsen erhvervsmæssigt. 30 Der findes ikke en specifik definition af ordet eneret i PTL, hvorfor det 

er nødvendigt at kigge på PTL § 3, for at kunne fastlægge dets nærmere indhold. Jf. PTL § 3, er en 

eneret en negativ ret, da den forbyder andre i at udnytte en given opfindelse. Tredjemands mulighed for 

at anvende eneretten kan derfor være begrænset.  

                                                           
28 Lindgreen, Nicolai; Schovsbo, Jens og Thorsen, Jesper: Patentloven med kommentarer. 1. udgave. Jurist- og økonomforbundets Forlag 2012, s. 49-
51 
29 Ibid. s. 52 
30 LBK nr. 91 af 28/01/2009: § 1. Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem opfinderens ret er overgået, har i 
overensstemmelse med denne lov ret til efter ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt 
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Det primære formål med EU konkurrenceret er, at øge effektiviteten i den forstand, at maksimere 

forbrugervelfærd samt opnå den optimale allokering af ressourcerne. Den traditionelle økonomiske teori 

indikerer, at goder og tjenesteydelser bliver produceret mest effektivt, når der er en perfekt konkurrence 

– eller mere realistisk – en effektiv konkurrence.31 EU konkurrenceret skal derfor sikre, at virksomheder 

har retfærdige og lige vilkår samt, at der skal gøres plads til innovation således, at der skabes ensartede 

standarder og udvikling af små virksomheder. 32 EU konkurrenceret er identisk med den nationale 

konkurrenceret.  

TEUF art. 102 har til opgave at føre kontrol med virksomheder med markedskraft og dermed forhindre 

disse i at misbruge deres dominerende stilling.  Bestemmelsens formål er, at en eller flere virksomheders 

misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en væsentlig del er uforenelig med det 

indre marked og forbudt, i den udstrækning samhandelen mellem medlemsstater kan påvirkes. Misbrug 

kan bestå i opfyldelse af de forskellige betingelser, listet nedenfor. 33 

Jf. TEUF art. 102, er det ikke forbudt i sig selv at have en dominerende stilling, men det er derimod 

forbudt at misbruge en dominerende stilling. Bestemmelsen understreger, at den dominerende 

virksomhed ikke må skade den effektive konkurrence på markedet og det afgørende kriterium er derfor 

selve misbruget og ikke den dominerende stilling i sig selv. 

 

2.3 Dominerende stilling 
Før Kommissionen har haft lejlighed til at træffe konkrete afgørelser vedrørende TEUF art. 102, har de i 

1966 beskæftiget sig med begrebet ”dominerende stilling” jf, 1966-Memorandum. Kommissionen 

observerede, at TEUF art. 102 ikke taler om markedsdominans, men om dominerende virksomhed, der 

fra alle sider antoges, at en virksomhed i hvert fald besidder en dominerende stillig, jf. TEUF art. 102, 

når den er markedsdominerende.  

For at kunne statuere, at der er tale om en dominerende virksomhed, er det vigtigt at definere det 

relevante marked og om hvorvidt virksomheden indenfor dette marked har en dominerende stilling.34 

Markedsandelen samt konkurrenceforholdene skal undersøges for at fastsætte, om hvorvidt 

virksomheden har misbrugt sin dominerende stilling på dette marked. Markedsdominansen er derfor i 

                                                           
31 Craig, Paul og De Búrca, Gráinne: EU Law, Text, Cases and Materials. 5. Udgave. Oxford University Press 2011, s 959 
32 http://europa.eu/pol/comp/index_da.htm 
33 TEUF art. 102:  

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 værdi over for handelspartnere, som 

derved stilles ringere i konkurrencen; eller d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som 

efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand. 
34 Fejø, Jens: EU-Konkurrenceret, 4. Udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009, s. 145 

http://europa.eu/pol/comp/index_da.htm
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første omgang et udtryk for virksomhedens økonomiske evne, som giver mulighed for, at denne udøver 

en i princippet forudsigelig indflydelse på markedsudviklingen. 35 Dette er også bekræftet i United 

Brands Company mod Kommissionen36. 

Der er to væsentlige kriterier, der skal indgå i den samlede vurdering ved undersøgelsen af, om hvorvidt 

der foreligger en dominerende stilling. Hvad angår markedsstrukturen, så indtager en virksomhed 

dominerende stilling, når denne ikke er udsat for aktuel eller potentiel konkurrence.37 

Når der ikke er tale om en monopolist, er der tale om en række andre faktorer, i henseende til hvilken 

markedsandel virksomheden indtager. Her vil der blive kigget på blandt andet adgangen til markedet, de 

øvrige konkurrenters markedsandele osv. Domstolens holdning er, at en virksomhed kun kan indtage en 

dominerende stilling for et produkt, hvis det lykkes den, at erhverve en betydelig del af markedet. En 

markedsandel på 75 % er derfor accepteret som værende et stærkt bevis for, at der foreligger dominans 

hvorfor ingen yderligere undersøgelse er nødvendig.38 

Jf. AKZO dommen har Domstolen dog accepteret en markedsandel på 50 %, som de mente var 

tilstrækkelig til at statuere dominerende stilling. 39 

Domstolen har desuden i Metro dommen fastlagt, at en markedsdominans under 10 % er ubetydelig til 

at fastslå dominans og der forelå dermed heller ikke særlige omstændigheder, der kunne godtgøre det.40 

 

2.3.1 Det relevante marked 

Definitionen af det relevante marked skal anses for værende en metode til fastlæggelse af grænserne for 

konkurrencen mellem virksomhederne. Den fastsætter også rammerne for Kommissionens anvendelse af 

konkurrencepolitikken.41 

Det er derfor af stor betydning, da der skal foretages en nøje vurdering af markedsforholdene på det 

undersøgte marked. Det relevante marked kan yderligere opdeles i dimensioner nemlig, det relevante 

produkt- og geografiske marked.  

 

                                                           
35 Craig, Paul og De Búrca, Gráinne: EU Law, Text, Cases and Materials. 5. Udgave. Oxford University Press 2011, s 1011 
36 Sag C 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis 65: ”begrebet dominerende stilling i denne artikel angår den situation, at en 

virksomhed indtager en så stærk økonomisk stilling, at den har mulighed for at hindre, at der opretholdes effektiv konkurrence på det pågældende 

marked, idet den nævnte stilling giver virksomheden vide muligheder for uafhængig adfærd i forhold til konkurrenter, kunder og i sidste instans til 

forbrugerne;” 

37 Fejø, Jens: EU-Konkurrenceret, 4. Udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009, s. 147 
38 Sag 85/76, Hoffmann-La Roche, præmis 41 og 56 
39 Sag 62/86, AKZO Chemie BV mod Kommissionen, præmis 60: ”For så vidt angår spørgsmålet om markedsandel fastslog Domstolen (henvist til 

Hoffmann-La Roche sagen39), at meget store markedsandele i sig selv, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, udgør et bevis for, at 

der foreligger en dominerende stilling. Dette er tilfældet med hensyn til en markedsandel på 50 %, som konstateret i nærværende sag.” 

40 Sag 75/84, Metro SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG mod Kommissionen, præmis 85 
41 C 372/5, Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, punkt 2 
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2.3.1.1 Det relevante produkt markedet 

Jo mere produktmarkedet kan indsnævres, des lettere vil det være, at konkludere om hvorvidt en 

virksomhed har en dominerende stillig i henhold til TEUF art 102. Produktmarkedet indeholder varer 

eller tjenesteydelser og det er derfor i forhold til disse to kategorier, at en virksomhed vil have en 

dominerende stilling. Derfor er det nødvendigt at afgrænse markedet for at undersøge i hvilket tilfælde 

en virksomhed har dominerende stilling. 

Den generelle tilgang, som Kommissionen og EU Domstolen specielt har fokuseret på er, om hvorvidt 

der findes substituerbare produkter og hvilke andre produkter, der kunne anses for værende lige så 

brugbare, tjene som en erstatning samt anvendes til samme formål i stedet for de produkter den 

dominerende virksomhed udbyder. Efter EU Domstolens og Kommissionens praksis, sker 

afgrænsningen af det relevante produktmarked med udgangspunkt i forbrugernes synspunkt. De 

faktorer, der er afgørende på efterspørgsels- og udbudssiden på markedet, skal også fastsættes. 

 

2.3.1.2 Det relevante geografiske marked 

I Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked i forbindelse med EU 

konkurrenceret, er det relevante geografiske marked defineret som værende det område, hvor der er tale 

om virksomhedernes involvering i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser. Det er 

karakteriseret ved et tilstrækkeligt ensartet konkurrencevilkår og som kan skelnes fra de tilstødende 

områder, netop fordi konkurrencevilkårene på disse markeder er meget anderledes. 42  

Selv om en dominerende stilling er beliggende indenfor en enkelt medlemsstat, vil den sagtens kunne 

udøve indflydelse på handelen mellem medlemsstaterne, hvorfor misbrug kan påvirke samhandelen 

mellem medlemsstaterne. Der er så at sige tale om en territorial udstrækning af en vis betydning. 43 

De faktorer, der har betydning for afgrænsningen af det relevante geografiske marked, er blandt andet 

produkters og tjenesteydelsers art og kendetegn og om hvorvidt der findes hindringer for adgangen til 

markedet, forbrugernes præferencer, distributionskanaler, prisreguleringer, kvoter, tariffer mm., der 

begrænser handel eller produktion, tekniske standarder, monopoler, fri etableringsret mm. 

Kommissionen vil derfor skulle undersøge en masse forhold for at kunne påvise eventuelle forhold, der 

vil kunne isolere virksomhederne i et givent område fra det konkurrencemæssige område, for at kunne 

præcisere om hvorvidt markederne er integrerede på nationalt, europæisk og globalt plan.44 

                                                           
42 C 372/5, Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, punkt 8 
43 Fejø, Jens: EU-Konkurrenceret, 4. Udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009, s. 151-152 
44 C 372/5, Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, punkt 30 
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Den nærmere afgrænsning foretages på baggrund af produkternes karakteristika, eksistensen af 

adgangsbarrierer, hermed også transaktionsomkostninger, forbrugerpræferencer, betydelige forskelle i 

virksomhedernes markedsandele samt væsentlige prisforskelle. Kommissionen har opstillet forskellige 

faktorer der bør undersøges, for at kunne fastsætte det relevante geografiske marked. 45 

Disse oplysninger er nødvendige for at kunne fastsætte i hvilket omfang der kan være tale om en 

hindring af handelen mellem de forskellige områder og om hvorvidt det vil udgøre en barriere, der vil 

forårsage skabelsen af forskellige geografiske markeder.46   

2.4 Essential facilities 
For bedre at kunne forstå hvordan konkurrencemyndighederne håndterer spændingen mellem EU 

konkurrenceret og IPR, har essential facilities dotrinen, været bragt i anvendelse både direkte og 

indirekte i sager afsagt af EU Domstolen. Doktrinen er inspirereret fra amerikansk ret hvorfor 

Kommissionen har introduceret denne doktrin i EU retten og sigter på at afbalancere modsatrettede 

interesser.  

Et generelt udgangspunkt er, at enhver virksomhed er berettiget til at nyde afkastet af deres 

investeringer i produktionsfaciliteter. Dette udgangspunkt gør, at virksomheden jo ikke bør være 

forpligtet til at dele adgangen til disse faciliteter med deres konkurrenter. Men denne doktrin indebærer 

nogle begrænsninger i det generelle princip hvad angår faciliteter, hvis disse udgør en nødvendighed for 

konkurrenternes adgang til netop at kunne udøve deres aktiviteter. 

Dvs. der skal stadig tages hensyn til, at en effektiv konkurrencestruktur på markedet bliver opretholdt, 

men på samme tid skal udenforstående virksomheder have adgang til denne facilitet, så der kan åbnes op 

for ny konkurrence til gavn for forbrugerne. Essensen i doktrinen er, at den virksomhed, der har opnået 

kontrol over udøvelsen af en væsentlig facilitet eller infrastruktur, kan hæmme konkurrencestrukturen 

på markedet. Hensynet til virksomhedens investeringer skal også tilgodeses, eftersom den nye 

konkurrence på markedet kan medføre et free rider problem.47 

Det fremgår af General Jacobs forslag til Bronner dommen, at; 

”En virksomhed, som har en dominerende stilling med hensyn til faciliteter, som er vaesentlige for, at 

der kan leveres varer eller erlaegges tjenesteydelser paa et andet marked, misbruger i henhold til 

princippet om »essential facilities« sin dominerende stilling, hvis den uden saglig grund naegter at give 

adgang til disse faciliteter. En virksomhed, som har en dominerende stilling, er saaledes i visse tilfaelde 

ikke blot forpligtet til at undlade at forholde sig paa en maade, der begraenser konkurrencen, men 

                                                           
45 Ibid. punkt 45-52 
46 Ibid. punkt 31 
47 Hansen Lundgaard, Kim; Kjølbye, Lars og Øe Saugmandsgaard, Henrik: EU konkurrenceretten, 1. udgave, GadJura, Thomson Information 1988, s. 
188-189 
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ogsaa til aktivt at fremme konkurrencen ved at give potentielle konkurrenter adgang til de faciliteter, 

som virksomheden har udviklet.”48 

 

Der skal som en forudsætning foreligge en essential facility og fire betingelser skal opfyldes: 

1) At en monopolist skal være i besiddelse af kontrollen over en essential facility; 

2) at det for konkurrenten ikke er realistisk eller praktisk muligt selv at opføre en tilsvarende 

facilitet; 

3) at monopolisten skal have nægtet konkurrenten adgang til denne facilitet; og 

4) at det er praktisk muligt at give konkurrenten adgang til at benytte denne facilitet. 49 

I EU-retten er doktrinen blevet bragt i anvendelse i Sea Containers mod Stena Sealink50, som 

omhandlede adgangen til et havneanlæg. Det fremgår af dommens præmisser, at Stena Sealink (som 

også er havnemyndighed) havde forsinket og dermed besværliggjort Sea Containers muligheder for at 

benytte havnen og var ikke kommet med nogle forslag til hvordan problemet skulle løses. Endvidere 

foretoges en ombygning af havnen, hvor Stena Sealink ikke havde rådført sig med Sea Containers 

hvilket medførte, at havnen var ombygget på en måde der gjorde det svært for Sea Container at opføre 

midlertidige anlæg. I denne sag definerede Kommissionen for første gang sin opfattelse af doktrinen. 51 

 

2.5 Delkonklusion  
Patentrettens §§ 1 er kort blevet introduceret for at fastlægge motivet bag udstedelsen af en 

eksklusiv ret. TEUF art. 102 er blevet analyseret med det formål, at kunne klarlægge hvad og 

hvornår der kan være tale om misbrug af dominerende stilling. De vigtigste kriterier er blevet 

fastlagt eftersom de forskellige faktorer har betydning for hvad der blandt andet skal inddrages, når 

misbrug statueres. Essential facilities kræver, opfyldelsen af fire betingelser før den kan bringes i 

anvendelse. Det er værd at understrege vigtigheden af en essential facility, eftersom der et link 

mellem denne doktrin og immaterialretten, da der jo skal være tale om et nyt produkt, 

tjenesteydelse, produktionsmetode med mere.   

                                                           
48 Sag 7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG mod Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint 

Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG og Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, præmis 34 
49 Hansen Lundgaard, Kim; Kjølbye, Lars og Øe Saugmandsgaard, Henrik: EU konkurrenceretten, 1. udgave, GadJura, Thomson Information 1988, s. 

189-190 og Pearlstein J, Debra: Antitrust Law Developments, 5. udgave, American Bar Association 2002, s. 280 
50Kommissionens beslutning af 21. december 1993 i sag IV/34.689, Sea Containers mod Stena Sealink, punkt 70-74 
51 Ibid. punkt 66: ”En virksomhed, som har en dominerende stilling på markedet for en væsentlig facilitet og selv benytter denne facilitet (en facilitet eller 

infrastruktur, som konkurrenterne nødvendigvis må have adgang til for at kunne præstere ydelser for deres kunder), og som uden objektiv grund nægter andre 

virksomheder adgang til denne facilitet eller kun giver dem adgang hertil på vilkår, der er mindre fordelagtige end dem, der anvendes for dens egne ydelser, 

overtræder derved artikel 86, forudsat at de øvrige kriterier i denne artikel er opfyldt……” 
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3. Kapitel 3: Retspraksis 

3.1 AB Volvo dommen, Sag 238/87 
AB Volvo dommen blev afsagt den 5. oktober 1988. Volvo er i Det Forenede Kongerige, indehaver af et 

registreret mønster for forskærme til automobiler i Volvos 200-serie.52 

I sagen blev det statueret, at Volvos nægtelse af licens til tredjemand til at levere dele, der er omfattet af 

mønsterretten, ikke i sig selv kan betragtes som et misbrug af en dominerende stilling som omhandlet i 

TEUF art. 102.  

De involverede parter i sagen var, appellanten AB Volvo mod Erik Veng (UK) Ltd.  

 

Tvistens baggrund 

Erik Veng (UK) Ltd har indført de samme karrosseridele som Volvo og markedsført dem i Det Forende 

Kongerige. Veng har derfor krænket Volvos eneret, eftersom denne har indført dele som er tilvirket 

uden Volvos godkendelse.  

 

Domstolens vigtigste præmisser for afgørelsen 

Det forhold, at der er tale om en ejendomsrettighed, kan i sig selv ikke medføre og uden videre 

indebære, at rettighedshaveren indtager en dominerende stilling i TEUF art. 102’s forstand. For at 

indehaveren indtager en dominerende stilling, skal det lægges til grund, at han er i stand til at hindre en 

effektiv konkurrence på en væsentlig del af det marked. Der vil i dette tilfælde tages hensyn til, om der 

findes andre producenter eller forhandlere, der afsætter tilsvarende produkter/substitutionsprodukter og 

hvordan disse producenters stilling ser ud på markedet. Det vil sige, at indehavelse af en 

mønsterrettighed ikke automatisk kan medføre et misbrug af den dominerende stilling.  

Domstolen understregede endvidere, at enerettens egentlige indhold var netop, at give indehaveren af et 

beskyttet mønster, retten til at forhindre andre – uden hans tilladelse – i at sælge eller indføre produkter, 

der er omfattet af mønsterretten. Denne blotte erhvervelse af ejendomsretten udgør derfor ikke et 

misbrug af den dominerende stilling.53 Der skal være tale om yderligere omstændigheder, før det kan 

blive aktuelt. Diskriminerende salgsvilkår, indstilling af produktion eller urimelige salgspriser kunne 

være eksempler på en ”yderligere omstændighed”, som den nationale myndighed for i øvrigt ville skulle 

tage stilling til.  

                                                           
52 Sag 238/87 præmis, 3 
53 Ibid., præmis, 8, 9 og 11 
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Domstolens afsluttende kommentarer med hensyn til om samhandelen påvirkes er allerede besvaret, idet 

en nægtelse af licens til tredjemand blot falder ind under udøvelsen af den mønsterrettighed, som han 

bliver tildelt. 

Renault dommen blev afsagt samme år som Volvo med samme udfald, som gennemgås nedenfor.  

 

3.2 Renault-dommen, Sag 53/87 
Renault dommen blev afsagt den 5. oktober 1988. Renault er indehaver af mønsterrettigheder til 

karrosseridele til selve producentens mærke. Det er i sagen blevet statueret, at Renaults forbud over for 

tredjemand at tilvirke og sælge enkeltdele samt eksportere dem til en anden medlemsstat uden 

automobilproducentens samtykke, ikke kan betragtes som et misbrug af dominerende stilling som 

omhandlet i TEUF art. 102.54 

 

Tvistens baggrund 

De involverede parter i sagen var, appellanten Consorzio italiano della componentistica di ricambio per 

autoveicoli (”Consorzio”) og Maxicar mod Régie nationale des usines Renault (”Renault”).  

Sagen går ud på, at Consorzio og Maxicar har fremstillet og markedsført uoriginale reservedele og 

eksporteret dem til en anden medlemsstat uden mønsterhaverens samtykke. Denne handling har 

medført, at Consorzio har gjort indgreb i Renaults mønsterret. 

 

Domstolens vigtigste præmisser for afgørelsen 

Enerettens egentlige indhold er, at rettighedshaveren kan modsætte sig, at der uden dennes samtykke, 

bliver fremstillet produkter med henblik på videresalg på det indenlandske marked eller 

eksportmarkederne. Rettighedshaveren kan endvidere forhindre indførslen af sådanne produkter, som er 

fremstillet i andre medlemsstater uden mønsterhaverens samtykke.55 

Forhindring af en uhjemlet fremstilling og salg af de beskyttede produkter kan derfor ikke betragtes som 

et misbrug og konkurrencen vil ikke være udelukket, da der er tale om en udøvelse af eneretten. 56 Der 

skal være tale om opfyldelsen af en af de opstillede betingelser i TEUF art 102, stk. 2.57 Den 

omstændighed, at der kan være tale om højere priser mellem de reservedele, der sælges af producenten 

og de, der sælges af uafhængige producenter, kan nødvendigvis ikke udgøre et misbrug af dominerende 

                                                           
54 Sag 53/87, præmis 3 
55 Ibid., præmis 11 
56 Ibid., præmis 15 
57 Ibid., præmis 16 
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stilling, da indehaveren af mønsterretten kan med rette gøre krav på et vederlag for de udgifter der er 

blevet afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af det registrerede mønster.58 

 

Syv år efter Volvo og Renault dommene blev Magill dommen afsagt. Betingelserne har udvidet sig og 

flere faktorer er blevet taget med i betragtningen ved afgørelsen. Magill dommen har også 

præjudikatsværdi, hvorfor præmisserne er blevet anvendt i senere afgørelser netop fordi vigtige 

betingelser er blevet fastlagt gennem denne dom. 

 

3.3 Magill dommen, de forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P 
Den 19. september 1991, indleverede Radio Telefis Eireann (RTE) en appelskrift til Domstolens 

Justitskontor, under anbringender af, at rettens dom af 10. juli 1991 – T-69/89 RTE-dommen – var i 

strid med fællesskabsretten.  

 

Magill dommen blev afsagt den 6. april 1995. Independent Televison Publications Ltd, London, 

(”ITP”) udgiver landsdækkende programblad for uafhængigt tv i Det Forende Kongerige.59  

British Broadcasting Corporation (”BBC”), præsterer tjenesteydelser såsom, offentlig radio- og tv-

spredning hjemme og i udlandet. De indsamler, trykker, offentliggør, udsender, cirkulerer og 

distribuerer mod/uden vederlag tryksager, som kan bidrage til opfyldelsen af selskabets målsætninger.60 

Radio Telefis Eireann Authority (”RTE”), præsterer tjenesteydelser i form af landsdækkende fjernsyns- 

og radiospredning som offentlig service.61 De tre selskaber gav begrænset licens til tv-kanaler således, at 

de kunne offentliggøre én højst to dages tv-programmer og ikke licens til gengivelse af ugentlige 

programmer. 

Magill TV Guide Ltd, Dublin, (”Magill”) var oprettet i forbindelse med offentliggørelse af et ugeblad i 

Irland og Nordirland, som indeholdt oplysninger om kommende fjernsynsprogrammer. Magill 

optrykkede uden selskabernes samtykke, de fulde ugentlige programoversigter i sit blad. Efter en 

forbudskendelse som ITP, BBC og RTE havde opnået, blev Magill forhindret i at offentliggøre de 

ugentlige programoversigter.62 

ITP, BBC og RTE’s nægtelse af at meddelle licens til Magill var i strid med TEUF art. 102.  

 

 

                                                           
58 Ibid., præmis 17 
59 Kommissionens Beslutning i Magill, 89/205/EØF, præmis 2 
60 Ibid., præmis 3 
61 Ibid., præmis 4 
62 Ibid., præmis 5 
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Tvistens baggrund 

De involverede parter i sagen var, appellanten RTE og ITP mod Kommissionen for De Europæiske 

Fællesskaber, støttet af Magill, sag T-69/89. Sagen omhandlede Magill, som har forsøgt at udgive en 

ugentlig offentliggørelse af et ugeblad, indeholdende oplysninger om de kommende 

fjernsynsprogrammer fordi ITP, BBC og RTE nægtede at meddele licens til Magill. Baggrunden for 

forhindringen af Magills offentliggørelse af de ugentlige programoversigter, var grundet i en 

håndhævelse af deres ophavsret.  

 

Domstolens vigtigste præmisser for afgørelsen 

Efter, at Magill den 4. april 1986 havde indgivet klage til Kommissionen om, at appellanterne og BBC 

misbrugte deres dominerende stilling ved at nægte at meddele licens, indledte Kommissionen en 

procedure og traf beslutning 89/205/EØF, den 21. december 1988 hvor denne fastslog, at der forelå en 

overtrædelse af TEUF art 102 og, at de tre selskaber skulle bringe overtrædelsen til ophør, ved på et 

ikke diskriminerende grundlag at levere hinanden og andre interesserede parter deres eget ugentlige 

forhåndsoversigter overprogrammer og hermed tillade, at parterne gengav disse oversigter.63 

ITP havde, som følge af ophavsretten til programoversigterne, eneretten til at producere og sælge de 

pågældende oversigter. Sagsøgeren havde derfor en dominerende stilling på markedet for de blade hvor 

oversigterne blev offentliggjort i Irland og Nordirland. RTE og ITP sammen med BBC har et faktisk 

monopol på de oplysninger, der danner grundlag for oversigterne over tv-programmer, der kan 

modtages af de fleste husstande i Irland og 30-40 % husstande i Nordirland.64 Dette medførte, at andre 

erhvervsdrivende, herunder Magill, havde et økonomisk afhængighedsforhold til ITP – der kunne hindre 

den effektive konkurrence. Det samme angik også RTE. 65 

Retten understregede, at beskyttelsen af ophavsrettens særlige genstand giver i princippet indehaveren 

ret til at forbeholde sig eneretten til at reproducere det beskyttede værk og at udøvelsen i sig selv ikke 

kunne udgøre et misbrug. Men sagens særlige omstændigheder viser, at udøvelsen af eneretten forfølger 

et mål, der er i strid med TEUF art. 102. 66 

Ved at forbeholde sig eneretten til at offentliggøre deres ugentlige tv-programoversigter, forhindrede 

selskabet fremkomsten af et nyt produkt på markedet – et generelt tv-blad der kunne konkurrere med 

deres eget blad. Appellanterne har således udnyttet ophavsretten til deres programoversigter til at sikre 

                                                           
63 De forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P, præmis 11 og 12 
64 Ibid., præmis 47 
65 Ibid., præmis 24 
66 Ibid., præmis 28 
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sig et monopol på det afledte marked for ugentlige tv programblade i Irland og Nordirland.67 Idet 

appellanterne nægtede at give andre adgang til de oplysninger, der er det nødvendige basismateriale for 

et blad, forbeholdte de sig det afledte marked for ugentlige tv-programblade og udelukkede dermed 

enhver konkurrence på dette marked.68 

Det forhold, at et nyt produkt fremstilles og forhandles og som der er potentiel efterspørgsel på fra 

forbrugernes side forhindres, udelukker enhver konkurrence på det pågældende marked med det formål, 

at opretholde appellanternes respektive monopoler. Dette går ud over, hvad der er nødvendigt for at 

sikre ophavsrettens afgørende funktion.  

Ifølge retten er der hverken et reelt eller potentielt produkt, der kan træde i stedet for et ugentligt tv-

programblad med oplysninger om den kommende uges programmer. Det er kun i visse dagblade og 

søndagsaviser, at der bliver offentliggjort en fuldstændig oversigt over programmerne for en periode på 

24 timer – eller 48 timer i forbindelse med weekender og forud for helligdage. Det er derfor kun et 

ugentligt tv-programblad indeholdende samtlige oplysninger om programmer i den kommende uge, der 

gør det muligt for forbrugerne at afgøre på forhånd, hvilke programmer de ønsker at se og derefter 

planlægge deres fritidsaktiviteter ud fra det. 69 

Ifølge sagens natur, er det kun appellanterne, der er den eneste kilde til de oplysninger om 

programlægningen, hvilket udgør det nødvendige basismateriale for et ugentligt tv-programblad. Seerne 

havde derfor ingen anden mulighed end at købe de ugentlige programblade for hver enkelt kanal for 

derefter at samle dem sammen og få et overblik over de forskellige programmer og foretage en 

sammenligning.70 

Ved at påberåbe de nationale regler om ophavsret, forhindrede appellanterne, at der blev skabt et nyt 

produkt på markedet, hvilket udgør et misbrug i henhold til TEUF art. 102, stk. 2, litra b. 71 

Appellanternes licensnægtelse var vilkårlig og ikke objektivt begrundet i de krav som særligt gjorde sig 

gældende for udgivelse af tv-blade. 72 

Samme år blev Bronner dommen afsagt. Selvom denne dom ikke omhandlede immaterialrettigheder, så 

er den relevant i forhold til misbrug af dominerende stilling. Magill dommens præmisser blev anvendt i 

Bronner dommen hvorfor disse faktorer havde en indvirkning på sagens afgørelse. 

 

 

                                                           
67 Ibid., præmis 29 
68 Ibid., præmis 56 
69 Ibid., præmis 58 
70 Ibid., præmis 53 
71 Ibid., præmis 54 
72 Ibid., præmis 30 



Side 24 af 85 
 

3.4 Bronner dommen, Sag C-7/97 
Oscar Bronner dommen blev afsagt d. 26. november 1988.  

Den 15. januar 1996 rejste Oscar Bronner GmbH & Co. KG (”Bronner”) en sag mod Mediaprint 

Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH Co. 

KG og Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG (”Mediaprint”) vedrørende TEUF art. 102. 73 

Bronner varetog redaktion, udgivelse, fremstilling og distribution af dagbladet ”Der Standard”.74  

Media udgiver dagbladene ”Neue Kronen Zeitung og Kurier” og varetager distributionen og 

annoncevirksomheden for disse to aviser. 75  

Det skal bemærkes, at Bronner dommen ikke omhandler immaterialrettigheder men derimod en fysisk 

facilitet med henvisning til Magill dommen, hvilket gør den relevant i forhold til misbrug af 

dominerende stilling, jf. TEUF art. 102. 

 

Tvistens baggrund 

Sagen er den, at Mediaprint har nægtet Bronner, mod et rimeligt vederlag, optagelse i sin 

udbringningsordning, eftersom Bronner havde et beskedent oplag. Denne nægtelse af adgang til sin 

udbringningsordning var ikke i strid med TEUF art. 102. 

 

Domstolens vigtigste præmisser for afgørelsen 

Domstolen kom frem til, at Bronner på grund af sin beskedne oplag hverken kunne i samarbejde med 

andre udgivere eller alene kunne opbygge og dermed drive sin egen udbringningsordning på økonomisk 

rimelige vilkår. Bronner ville ikke samtidig med adgangen udføre andre tjenesteydelser, såsom 

distribution via udsalgssteder eller trykning for Mediaprint. 76 

Tre kriterier blev stadfæstet før statueringen af misbrug, jf. TEUF art. 102. Disse tre var nemlig en 

opfyldelse af: 

 En nægtelse af adgangen til udbringningsordningen ville indebære en fare for at enhver 

konkurrence ville blive udelukket på markedet for en særskilt tjenesteydelse, 

 Nægtelsen ikke er objektivt begrundet; og 

                                                           
73 Sag C-7/97, præmis 1-2 
74 Ibid., præmis 4 
75 Ibid., præmis 5 
76 Ibid., præmis 46 og 47 
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 At der skal være tale om uundværlighed i den henseende, at tjenesteydelsen er absolut 

nødvendig med henblik på en anden virksomheds aktiviteter på et marked.77 

Mediaprint har ikke misbrugt sin dominerende stilling jf. TEUF art. 102, eftersom der var substituerbare 

muligheder hvad angår distribution, nemlig udbringning via postvæsenet, kiosker og forretninger. Der 

var heller intet til hinder for, at Bronner selv kunne opbygge sin egen landsdækkende 

udbringningsordning og dermed distribuere sine egne dagblade.78 

For at anse optagelsen for absolut nødvendig skal det godtgøres, at det ikke er økonomisk rentabelt at 

opbygge endnu en udbringningsordning.79  

 

Seks år efter Magill dommens afgørelse, fandt IMS dommen sted. Mange af betingelserne i Magill 

dommen blev anvendt og bekræftet i IMS hvad angik deres blokstruktur. Dog gik IMS dommen et 

skridt videre med ”nyt produkt” kravet samt licenssøgerens intentioner. Dette har taget en ny drejning i 

standarderne, som vil blive belyst for neden. 

 

3.5 IMS Health dommen, C-418/01 
IMS Health dommen blev afsagt den 29. april 2004. Den 19.december 2000 indgav NDC Health GmbH 

& Co. KG (”NDC”) en klage til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og gjort gældende, at 

IMS Health GmbH & Co. OHG’s (”IMS”) afvisning af at meddele licens til anvendelsen af 1 860-

blokstrukturen udgjorde en overtrædelse af TEUF art. 102.80 

Sagen er en appel af en afgørelse ved kendelse afsagt den 12. juli 2001 af Landgericht am Main i sagen 

IMS mod NDC om foreløbige forholdsregler. IMS nedlagde påstand om annullation om beslutning 

2002/165/EF, hvor Kommissionen pålagde IMS at meddele alle virksomheder, som på daværende 

tidspunkt var på markedet for tyske regionale salgsdatatjenester, licens til 1 860-blokstrukturen på ikke 

diskriminerende vilkår.81 

De involverede parter i sagen var, appellanten IMS Health mod NDC Health.  

 

 

 

 

                                                           
77 Ibid., præmis 24 og 25 
78 Ibid., præmis 43 og 44 
79 Forslag til afgørelse fra General Advokat Jacobs fremsat den 28. maj 1988, præmis 68 
80 Sag C-418/01, præmis 11 
81 2002/165/EF, præmis 215 og artikel 1 
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Tvistens baggrund 

PII (tidligere direktør i IMS) blev opkøbt af NDC og arbejdede med strukturer bestående af 1 860 eller 3 

000 segmenter, som lå tæt op ad IMS’ anvendte strukturer, da de potentielle kunder var vant til disse 

strukturer.  

Landgericht Frankfurt am Main har på begæring af IMS forbudt PII ved kendelse om foreløbige 

forholdsregler af den 27. oktober 2000 i, at anvende disse strukturer. Efter NDC’s overtagelse af PII 

blev samme forbud nedlagt over for NDC.  

IMS har derfor nægtet at meddele licens til sin ophavsretsbeskyttet database.   

 

IMS er verdens førende udbyder af information til medicinal- og sundhedsindustrien og leverer 

oplysninger vedrørende det regionale salg af lægemidler i Tyskland til lægevirksomheder. 82 Disse 

tjenester er baseret på en struktur, som er bestående af 1 860 segmenter eller en afledt struktur bestående 

af 2 847 segmenter. Disse segmenter svarer til en opdeling af Tyskland i 1 860 geografiske områder 

under forskellige kriterier, for at præcisere oplysningerne om de forskellige data vedrørende salg af 

forskellige lægemidler.83 

 

Domstolens vigtigste præmisser for afgørelsen 

Eneretten til reproduktion er ifølge retspraksis en af ophavsmandens væsentlige særrettigheder, hvorfor 

en dominerende virksomheds nægtelse af adgangen til blokstrukturen, ikke i sig selv kan udgøre et 

misbrug af en dominerende stilling84. Med dette in mente, er der ikke tale om et misbrug når 

indehaveren udøver sin eneret. 85 

Domstolen har derfor opstillet 3 betingelser, som skal opfyldes kumulativ, hvis man skal statuere 

misbrug, nemlig: 86 

 

 Nægtelsen er til hinder for fremkomsten af et nyt produkt, som der er potentiel efterspørgsel på 

fra forbrugernes side 

 Den er ubegrundet, dvs. den er ikke begrundet i objektive hensyn og 

 Den vil udelukke enhver konkurrence på et afledt marked 

 

                                                           
82 2002/165/EF 
83 Sag C-418/01, præmis 4 
84 De forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P, præmis 49 
85 Sag 238/87, præmis 9 og De forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P, præmis 50 
86 Sag C-418/01, præmis 38 
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Domstolen måtte undersøge sondringen mellem et forudliggende marked og et (afledt) efterfølgende 

marked, idet det har relevans for bedømmelsen af, om hvorvidt en nægtelse af adgang til et produkt eller 

tjenesteydelse, der er nødvendig for udøvelsen af en given aktivitet udgjorde et misbrug. Det er derfor 

nødvendigt at undersøge om hvorvidt 1 860 blokstrukturen er et forudgående element.87 

Domstolen har fastslået, at der skal lægges afgørende vægt på beskyttelsen af den frie konkurrence frem 

for beskyttelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, i tilfælde hvor en nægtelse af adgangen til 

blokstrukturen er til hinder for udviklingen af det afledte marked, til skade for forbrugerne. 88 

Domstolen har derfor konkluderet, at et misbrug kan statueres i de tilfælde, hvor den dominerende 

virksomhed nægter adgang til et ophavsretligt beskyttet produkt, som er nødvendigt for at handle på et 

afledt marked og hvor den, der anmoder om licens, ikke har til hensigt at reproducere produkter eller 

tjenesteydelser, der allerede tilbydes på det afledte marked. Den, der anmoder om licens skal have til 

hensigt at tilbyde nye produkter eller tjenesteydelser, som der er en potentiel efterspørgsel på og som 

rettighedshaveren ikke tilbyder selv.89 

Kommissionen er kommet frem til den opfattelse, at der i IMS Health sagen foreligger ”særlige 

omstændigheder” i den betydning, som Domstolen har anvendt i Magill-sagen.90 I samarbejde med 

medicinalindustrien, har IMS gennem en lang periode opbygget en blokstruktur, som er blevet de facto-

industristandarden til præsentationen af regionale datatjenester – som i ifølge Landgericht Frankfurt er 

en intellektuel ejendomsret. IMS er derfor ved at udelukke al konkurrence fra markedet for regionale 

datatjenester ved uden objektiv begrundelse, at nægte at meddele konkurrenterne licens til denne 

struktur.91 

Ifølge beslutningen, vil en nægtelse af 1 860-blokstrukturen sandsynligvis udelukke al konkurrence på 

det relevante marked, da det ikke er muligt at konkurrere uden denne adgang. Anvendelsen af 1 860-

strukturen er absolut nødvendig for udøvelsen af virksomheden på det relevante marked. Der findes intet 

faktisk eller potentielt alternativ til den. Derfor kan IMS’ grunde til at nægte at meddele licens ikke 

begrundes objektivt.92 Nægtelsen af adgang til denne struktur til konkurrenterne på det relevante marked 

vil således udelukke al konkurrence hvorfor IMS’ nægtelse af at meddele licens til 1 860-blokstrukturen 

udgør et misbrug.93 

Det tog seks hele år at komme frem til et resultat i Microsoft dommen, som blev afsagt 3 år senere end 

IMS dommen. Forskellen mellem disse to domme var netop den de facto industri standard 

                                                           
87 Ibid., præmis 46 
88 Ibid., præmis 48 
89 Ibid., præmis 49 
90 2002/165/EF præmis 180 og De forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P, præmis 50 
91 Ibid., præmis 180 
92 Ibid., præmis 181 
93 Ibid., præmis 185 
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(blokstrukturen) og Microsofts selvudviklede teknologi, som denne selv havde skabt. Det er derfor 

spændende at se, om hvorvidt de betingelser fastlagt i Magill og IMS blev fulgt i Microsoft dommen 

eller om en anden fremgangsmåde er blevet anvendt. 

 

3.6 Microsoft-dommen, Sag T-201/04 
Den 15.september 1998 indgav Sun Microsystems, Inc (”Sun”) en klage til Kommissionen omkring 

Microsofts afvisning af at udlevere oplysninger til Sun, som var nødvendige for at sikre interoperabilitet 

mellem Suns styresystemer for arbejdsgruppeservere og Windows.94 

Den 24. marts 2004 vedtog Kommissionen en beslutning vedrørende en procedure i henhold til TEUF 

art 102 i sagen COMP/C-3/37.792 – Microsoft. Microsoft havde ifølge beslutningen overtrådt TEUF art 

102, da selskabet havde misbrugt sin dominerende stilling ved to former.95 Microsoft fik derfor en bøde 

på 497 196 304 EUR.96 

Microsoft dommen blev afsagt den 17. september 2007, med Microsofts påstand om annullation af 

Kommissionens beslutning 2007/53/EF af 24. marts 2004.  

Microsoft fremstiller og markedsfører forskellige former for software – bl.a. styresystemer til personlige 

computere og servere. Microsofts softwareprodukter omfatter bl.a. operativsystemer til personlige 

klient-pc’er, operativsystemer til arbejdsgruppeservere og multimedieafspillere, der kan afspille 

streamet indhold.97 

De involverede parter i sagen var, appellanten Microsoft Corp. (”Microsoft”) mod Kommission for De 

Europæiske Fællesskaber (”Kommissionen”).   

 

Tvistens baggrund 

Microsoft nægtede at udlevere oplysninger om interoperabilitet og tillade brug af disse oplysninger til 

udvikling og distribution af styresystemer til arbejdsgruppeservere. Endvidere var adgangen til 

Windows-styresystemer til klient-pc’er betinget af samtidig køb af Windows Media Player (”WMP”).98 

Microsofts objektive begrundelse var, at denne udøvede sine intellektuelle ejendomsrettigheder. 99 

Microsofts nægtelse af at udlevere oplysninger samt bundtning af WMP til klient-systemer, var derfor 

en overtrædelse af TEUF art. 102. 

                                                           
94 Sag T-201/04, præmis 2 
95 Kommissionens beslutning, COMP/C-3/37.792 
96 Ibid. præmis 39 
97 Sag T-201/04, præmis 1 
98 Kommissionens beslutning, COMP/C-3/37.792, præmis 2 
99 Ibid. præmis 20 
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Domstolens vigtigste præmisser for afgørelsen 

Det er fastslået af Kommissionen, at Microsoft har opbygget en dominerende stilling på markedet for 

styresystemer til arbejdsgruppeservere. Efter en undersøgelse af forskellige data, er Kommissionen 

kommet frem til, at Microsofts dominerende stilling er karakteriseret ved markedsandele siden 1996 og 

har været + 90 % for så vidt angår operativsystemer til klient-pc’er og der er meget store 

adgangsbarrierer, som er knyttet til de indirekte netværkseffekter.100 

Markedsandele for styresystemer til arbejdsgruppeservere ligger over 50 % og for de fleste målingers 

vedkommende på mellem 60 % og 75 %.101 

Microsoft skulle udlevere specifikationer for de berørte protokoller til Sun så denne fik mulighed for 

integration. Microsoft skulle blot udlevere teknisk dokumentation og ikke Windows-softwarekode, som 

ville gøre det muligt for Sun at reproducere den. 102 

Det afslag, som Sun fik af Microsoft, var led i et større handlingsmønster, der gik ud på at nægte at 

udlevere oplysninger til forhandlere af styresystemer til arbejdsgruppeservere. Eftersom Microsofts 

lignende oplysninger for tidligere versioner af produkter allerede indirekte var blevet udleveret til Sun 

og generelt branchen gennem en licens til AT&A, så udgjorde afslaget en forstyrrelse af tidligere 

leveringsled.103 Da de af Microsoft tilbageholdte oplysninger er helt nødvendige for konkurrenterne på 

markedet, er der en risiko for at fjerne konkurrencen på det relevante marked og ifølge Kommissionens 

undersøgelse, findes der ikke noget faktisk eller potentielt alternativ til de tilbageholdte oplysninger.104 

Hvis konkurrenterne fik adgang til de tilbageholdte oplysninger, ville de kunne tilbyde forbrugerne nye 

og bedre produkter. Derfor medfører denne nægtelse af oplysninger en begrænsning i den tekniske 

udvikling til skade for forbrugerne, hvilket er i strid med TEUF art. 102, stk. b.105 Hvis Microsoft skulle 

udlevere oplysningerne til konkurrenter, ville det være ensbetydende med, at denne skulle licensere sine 

intellektuelle ejendomsrettigheder. En udøvelse af intellektuelle ejendomsrettigheder kan ikke alene 

udgøre en objektiv begrundelse, som Microsoft har anført som påstand, hvorfor afslaget udgør misbrug 

af den dominerende stilling og derfor ikke er forenelig med TEUF art. 102.106 

Ifølge beslutningen er det blevet fastslået, at Microsoft har overtrådt TEUF art. 102 ved at bundte WMP 

med Windows PC operating system (Windows). 4 forhold er blevet lagt til grund for denne ulovlige 

adfærd, nemlig; 

                                                           
100 Ibid. præmis 16 
101Ibid. præmis 17, stk. 1 
102 Ibid. 18, stk. 1 
103 Ibid. præmis 18, stk. 1 
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105Ibid. præmis 18, stk. 3 
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i) Microsoft har en dominerende stilling på markedet for styresystemer til pc’er 

ii) Windows styresystem til pc’er og WMP er to forskellige produkter 

iii) Microsoft giver ikke forbrugerne mulighed for at købe Windows uden WMP, og 

iv) Bundtningen udelukker konkurrence 107 

Microsoft påstår, at WMP er en integreret del af Windows, som Kommissionen forkaster. Hensynet til 

forbrugerne vægtes højt, da der er efterspørgsel på separate media players. Der findes virksomheder, der 

udvikler og sælger separate media players, hvorpå hensynet til andre virksomheder også er med i 

overvejelsen. Det fremgår af i beslutningen, at Microsoft selv udvikler og distribuerer versioner af 

WMP til andre styresystemer til pc’er. Microsoft fremmer derfor WMP i direkte konkurrence med 

media players fra andre virksomheder. 108 

Microsofts påstand omkring WMP er, at forbrugerne ikke behøver at betale ”ekstra” for WMP anses for 

værende irrelevant, eftersom der er tale om tvang efter TEUF art. 102.109 Endvidere mener Microsoft, at 

bundtningen sænker forbrugernes transaktionsomkostninger ved at mindske tidsforbruget og 

forvirringen, da de jo får en færdig opsætning af forudindstillinger i deres pc’er.110 

Det er fastslået i beslutningen, at Microsofts bundtning styrker og forvrider de tidligere omtalte 

netværkseffekter og underminerer konkurrencen alvorligt.111 

Tabellen viser en oversigt over de forskellige kriterier, som er kommet til udtryk gennem de analyserede 

domme. Der er sat kryds ved de kriterier, der er opfyldt i dommene. 

 

Tabel 1 

  Volvo Renault Magill Bronner 

IMS 

Health Microsoft 

Uundværlig     X   X X 

Nægtelsen udelukker konkurrencen      X   X X 

Forhindringen af et nyt produkt     X   X X 

Ikke objektivt begrundet     X 

 

X X 

Kilde: Egen tilvirkning  

  

                                                           
107 Ibid. præmis 24 
108 Ibid. præmis 26 
109 Ibid. præmis 27 
110 Ibid. præmis 29 
111 Ibid. præmis 28 



Side 31 af 85 
 

3.7 Analyse af domme set i lyset af TEUF art. 102 sammenholdt med 

licensnægtelse 

 

Introduktion 

EU konkurrecerettens udfordring ligger i, at etablere en realistisk og forudsigelig ramme for 

fastlæggelsen af de sjældne omstændigheder, hvor rettighedshaveren skal dele sin ejendomsrettighed 

med andre. 112 

Der hersker en usikkerhed hvad angår hvilke betingelser der skal gælde og anvendes, når tvangslicens 

skal pålægges. Usikkerheden bunder også ud i hvordan særlige omstændigheder skal defineres samt 

diskussionen af, at licensnægtelse som hovedregel ikke kan statuere misbrug i strid med TEUF art. 102. 

Dette vil derfor åbne op for en diskussion i det følgende afsnit af de forskellige kriterier, som er lagt til 

grund i de seks domme, deres forskelle og essential facilities doktrinen.  

I henhold til EU lovgivningen er det stort set overladt til EU konkurrencelovgivningen at finde en 

balance mellem forbuddene i TEUF art. 102 og udøvelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvad 

angår konflikten. Intellektuelle rettighedshavere, med en omfattende markedsstyrke, har ikke haft 

megen succes med det argument, at selv om deres adfærd udgør et misbrug af en dominerende stilling, 

at de kan føle sig frie til at nægte at licensere grænseflade information til konkurrenter, blot fordi denne 

ret er tillagt dem ved immateriel lovgivning.  

For at statuere et misbrug, når der er tale om leverings- eller licensnægtelse, så skal 

konkurrencemyndigheden fastslå et ulovligt motiv til ejendomsrettighedshaverens adfærd til netop 

denne nægtelse.113 

Som det vil blive analyseret nedenfor ses, at særlige omstændigheder testen formuleret i Magill 

dommen, har skabt et nyt paradigme for fremtidige sager. Mens Kommissionens beslutning i IMS 

dommen har en tendens til at bekræfte de centrale elementer i det paradigme skabt af Magill dommen, 

hvad angår særlige omstændigheder testen under TEUF art. 102, ser Microsoft dommen ud til at kræve 

et nyt paradigme for denne kategori.  

I Volvo114 og Renault115 dommene er det blevet fastslået, at licensnægtelsen falder ind under udøvelsen 

af den mønsterrettighed, som indehaveren er blevet tildelt. Den blotte erhvervelse udgør derfor ikke et 

                                                           
112 Forrester S., Ian: Regulating Intellectual Property Via Competition? Or Regulating Competition Via Intellectual Property? Competition and 

Intellectual Property: ten years on, the debate still flourishes, European University Institute, Robert Shuman Centre for Advanced Studies, 2005, s. 20 
113 Anderman, Steven: Does the Microsoft Case offer a New Paradigm for the ”Exceptional Circumstances” Test and Compulsory Copyright 

Licences under EC Competition Law?, The Competition Law Review, Volume 1 Issue 2, 2004, s. 9 
114 Sag 238/87 præmis, 8, 9 og 11 
115 Sag 53/87, præmis 15 
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misbrug af den dominerende stilling, hvorfor der skal være tale om ”yderligere omstændigheder” før det 

kan blive aktuelt. Endvidere skal de tre betingelser opstillet i TEUF art. 102 være opfyldt. 116 

Samtidig er det vigtigt at have in mente, at TEUF art. 102 kan begrænse rettighedshaverens autonomi 

hvis denne har et de facto monopol på det første marked og uundværlighed i det afledte marked. I dette 

tilfælde vil TEUF art. 102 kunne bringes i anvendelse således, at rettighedshaveren ikke bruger sin 

ejendomsrettighed til at udelukke konkurrenter i at trænge ind i det afledte marked. Det faktum, at 

Volvo har en intellektuel ejendomsretsbeskyttelse i sig selv, kan ikke bruges som begrundelse til at 

nægte levering af produkter – såsom reservedele – til konkurrenterne på det afledte marked.117 

En fællesnævner for Volvo, Magill og IMS var dog, at i alle tre tilfælde har en licens eller en krænkelse 

af rettigheden været uundværlig for at kunne konkurrere på det afledte marked. 118 

 

Magill119 dommens afgørelse var modsat EU Domstolens afgørelser i Volvo og Renault dommene. I 

Magill dommen var der tale om et misbrug af dominerende stilling, eftersom der forelå ”særlige 

omstændigheder”. Magill er den første dom hvor tvangslicens af en IP rettighed blev pålagt. Det forblev 

dog uklart hvordan afgørelsen blev påvirket af de ejendomsrettigheder, som var på spil og om hvorvidt 

de betingelser domstolen har anvendt er kumulative eller om de skulle behandles særskilt, samt hvordan 

de skal fortolkes. I denne specifikke afgørelse har Domstolen ikke fastlagt en absolut regel for hvornår 

en licensnægtelse vil medføre et misbrug af dominerende stilling. De tre omstændigheder oplistet i 

Magill120 dommen har været genstand for mange spørgsmål, herunder om hvorvidt disse var kumulative 

og udtømmende. Ser man derimod på Volvo dommen og de kriterier, der er oplistet og opfyldt, ville det 

været et udtryk for misbrug af dominerende stilling. 121  

Disse særlige omstændigheder omtalt i Volvo og Magill er ganske anderledes fra hinanden hvilket 

understreger, at de omstændigheder, der er oplistet i Magill dommen, ikke er udtømmende. På den 

anden side kan der argumenteres for, at afgørelserne synes at være usammenhængende og kriterierne har 

ændret sig.  

Essential facilities doktrinen blev anvendt i Magill dommen for at fastslå eksistensen af særlige 

omstændigheder. Domstolen gav lidt vejledning til hvornår der var tale om et misbrug af dominerende 

stilling hvad angår tvangsnægtelse. En vigtig pointe at bide mærke i er, at der skal foreligge en objektiv 

                                                           
116 Sag 53/87, præmis 16 
117 Anderman, Steven: Does the Microsoft Case offer a New Paradigm for the ”Exceptional Circumstances” Test and Compulsory Copyright 

Licences under EC Competition Law?, The Competition Law Review, Volume 1 Issue 2, 2004, s. 10 
118 Forrester S., Ian: Regulating Intellectual Property Via Competition? Or Regulating Competition Via Intellectual Property? Competition and 
Intellectual Property: ten years on, the debate still flourishes, European University Institute, Robert Shuman Centre for Advanced Studies, 2005, s. 28 
119 De forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P 
120 Ibid., præmis 53, 54, 55 og 56 
121 Sag 238/87, præmis 9 
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begrundelse for licensnægtelsen til en såkaldt essential facility, som ville medføre at virksomheden ikke 

fik pålagt tvangslicens.  

Ser man på IMS122 dommen, har Domstolen ikke fulgt den helt samme fremgangsmåde, som for 

Magill’s vedkommende, selvom begge havde mange af de samme faktum, men til gengæld klarlægger 

Magill testen. Domstolen har udvidet omstændighederne således, at dominerende virksomheder kan 

blive tvunget til at give adgang til de såkaldte essential facilities. Domstolens fastslår i afgørelsen, at det 

er tilstrækkeligt at alle kriterierne i ”særlige omstændigheder” skal opfyldes og fastlægger dermed, at 

disse betingelser er kumulative og at de alle skal opfyldes, for at statuere misbrug.123 Blot ordet 

”tilstrækkelig” i sig selv åbner op for den mulighed, at andre kriterier også kan gøre sig gældende. Dette 

vil hermed betyde, at Domstolen sagtens kan inddrage andre faktorer i sine fremtidige afgørelser.  

Formuleringen af nyt produkt kravet i IMS blev skærpet og var med til at illustrere, at Domstolen 

indtager en ny retning i sine afgørelser og dermed sætter højere standarder hvad angår tvangslincenser 

under TEUF art. 102. IMS dommens fokusområde hvilede også på licenssøgerens intentioner.124 Det 

skal dog understreges, at både Magill og IMS omhandler spørgsmålet hvad angår ejendomsrettigheder 

og besværligheden med disse set i lyset af TEUF art. 102.  

IMS og Volvo dommene synes at være uforenelige med hinanden, eftersom der er sket yderlige 

udvidelse i Domstolens bemærkninger. En af de vigtige pointer at bemærke i IMS dommen er, at det er 

tilstrækkeligt, at der identificeres to markeder, hvor det andet marked kunne være potentiel eller endog 

hypotetisk.125 

Domstolen har sat de juridiske standarder højere hvad angår nægtelse af licens til en immaterialret end 

leveringsnægtelse eller adgang til håndgribelige og fysiske ejendomme. Hermed kan det diskuteres, om 

hvorvidt EU Domstolen havde valgt den forkerte tilgang til IMS dommen. I stedet for at fokusere på 

essential facilities, ville det muligvis have været mere oplagt at analysere det faktum, at den såkaldte 

brick struktur jo i sig selv var en de facto åben industri/markedsstandard, da det ikke var andet end en 

sammenlægning af Tysklands postadresser for at kunne identificere salg til individuelle apoteker. Derfor 

kunne det eventuelt være oplagt at argumentere for, at IMS jo hævdede ejendomsrettigheder over denne 

standard med det misbrugsformål, at forhindre dets konkurrenter adgang til denne standard.126 

                                                           
122 Sag C-418/01 
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125 Ibid., præmis 44 
126 Turney, James: Defining the Limits of the EU Essential Facilities Doctrine on Intellectual Property Rights: The Primacy of Securing Optimal 
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Den seneste dom, som har vakt stor opmærksomhed er Microsoft dommen.127 Det har taget Kommission 

6 hele år, at komme frem til Microsoft afgørelsen og man har undersøgt mange flere faktorer, hvorfor 

arbejdsbyrden var langt større i forhold til de øvrige domme. Domstolen fulgte ikke helt de samme 

kriterier oplistet i IMS og Magill dommene for statuering af, om hvorvidt en leveringsnægtelse til en 

immaterialrettighed ansås for at være i strid med TEUF art. 102, eftersom Microsoft gjorde gældende, at 

disse ikke var til stede i den pågældende sag.128 Det er kun nogle af Magill og IMS kriterierne, der bliver 

analyseret i Microsoft dommen, hvorfor afgørelsen ikke baseres ikke på fire trins testen, som omhandlet 

i Magill og IMS dommene, herunder specielt IMS dommen, da Domstolen jo netop fastslår, at 

opfyldelsen af tre kumulative betingelser vil medføre statuering af et misbrug af en dominerende 

stilling. 

Et andet synspunkt på IMS og Microsoft dommenes forskellighed er, at i IMS dommen var der tale om 

en brick struktur. Værdien af den ejendomsret, som IMS nægtede at meddele licens, hvilede i høj grad 

på det faktum, at denne struktur låste kunderne til IMS frem for at skulle anses for at være en del af 

deres innovation. Men ser man på Microsofts intellektuelle ejendomsret, skyldes nægtelsen af adgangen 

til deres inforation, omfattende forskning og udvikling, som er værdifuld for Microsoft, da den løser 

komplekse tekniske udfordringer. 129 

Kontrasten udspringer derfor fra IMS afgørelsen nemlig, at en åben standard i IMS’ tilfælde blev forsøgt 

at blive lukket for konkurrenter. For Microsofts vedkommende er der tale om en teknologi som de selv 

har skabt og hvor det i domsafgørelsen fremgår, at denne skal være en åben industri standard. En 

teknologi, som er skabt på baggrund af deres egen investering og udvikling, hvorimod brick strukturen 

var skabt af IMS i samspil med kunderne; hvor det derfor ikke bør forventes, at ejendomsrettigheder 

ikke hævdes og påberåbes. 130 

Derfor åbner Microsoft afgørelsen op for en heftig diskussion om hvorvidt denne afgørelse skulle have 

netop dette udfald, når der er så stor en forskel mellem IMS og Microsoft. Disse faktorer og 

omstændigheder kan ikke sammenlignes, hvorfor afgørelsen kan synes at være tvivlsom. 

Afhængig af de forskellige sager, har Domstolen fastlagt hvornår der kan være tale om misbrug af 

dominans, når udøvelsen af en immaterialret realiseres. Dette gør det især svært at skelne mellem 

rammerne, som Domstolen danner mellem den tilladte og forbudte udøvelse af ejendomsrettigheden.  

Wyatt og Dashwood har observeret en vigtig pointe til netop dette emne. De stiller det spørgsmål, at 

hvis fællesskabslovgivningen forhindrer en ejendomsret i at blive udøvet, så formindskes 

ejendomsretten. Dette rejser, ifølge dem, spørgsmålet om hvor meget formindskelsen af en intellektuel 
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ejendomsret kan klare, før eksistensen af denne kan siges at være truet. 131 Dette er en vigtig tilføjelse, 

eftersom der, jf. diskussionen om de forskellige betingelser, stadig er en vis usikkerhed i hvordan 

Domstolen fastslår en dominerende stilling, som medfør af udøvelsen af en ejendomsret.  

 

3.7.1 De forskellige kriterier 
Uundværlighedskriteriet - som til tider også er blevet anført som ”absolut nødvendig” - kan 

sammenlignes med substituerbare produkter/tjenesteydelser – herunder, om der findes alternativer der 

kan træde i stedet for. En fortolkning af begrebet ville pege i retning af, at uden en opnåelse af den 

pågældende rettighed, vil den konkurrerende virksomhed ikke kunne trænge ind i det afledte marked.  

Uundværlighedskriteriet i Magill dommen var opfyldt, eftersom man ikke kunne finde andre alternativer 

hvad angik programoversigterne.132 I Bronner dommen, tilfaldt det den nationale ret, at definere det 

særskilte marked, herunder fastslå, om hvorvidt udbringningsordningerne udgjorde en del af det og 

hvorvidt de alternativer, der måtte eksistere på markedet, var tilstrækkelig substituerbare.133 Det blev 

fastslået, at der fandtes andre alternativer til udbringningsordningen, hvorfor uundværlighedskriteriet 

ikke var opfyldt. De seks domsafgørelser beskriver ikke helt nøjagtigt hvordan uundværlighedskriteriet 

måles. Henvisningerne hælder mod substituerbare løsninger eller de økonomiske omkostninger – 

herunder rentabiliteten - der måtte være forbundet med opbyggelsen af den selvsamme facilitet, som den 

dominerende virksomhed har.  

Jf. Bronner afgørelsen er en facilitet skønnet at være uundværlig, når der ikke eksisterer andre 

alternativer og når tekniske, juridiske eller økonomiske mål ikke kan gøre det muligt at opbygge en 

alternativ facilitet.134 Yderligere skal det ikke være økonomisk rentabelt, at opbygge endnu en 

udbringningsordning hvad angår distribution af ugentlige dagblade, sammenlignet med den eksisterende 

ordning. 135 Det vil sige, den indtægt den nuværende ejer af faciliteten får, skal være utilstrækkelig før 

opbyggelsen af en ny ordning kan siges at være retfærdiggjort. Hermed kan Bronner afgørelsens udfald 

siges at være en del anderledes end de tidligere afgørelser. Dette kan blandt andet forklares med, at 

afgørelsen fandt sted sidst i 90’erne, hvor der fandtes mindre uundværlige faciliteter indenfor EU hvilket 

betyder, at forbrugerne havde flere alternativer at vælge imellem sammenlignet med tidligere afgørelser. 

Dette kan være med til at forklare Bronner dommens anvendelse af essential facilities doktrinen.  
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Forskellige forfattere har diskuteret de faktorer, der er blevet anvendt under Bronner dommen, herunder 

økonomisk rentabilitet. Irena Tusek diskuterer, at økonomisk rentabilitet er utrolig bred i sig selv og kan 

være farlig at anvende, idet det kan give anledning til, at konkurrenterne får større beskyttelse frem for 

konkurrencen, som jo ikke er formålet med TEUF’s konkurrenceretlige bestemmelser. Det, at for hver 

gang uundværlighedskriteriet skal fastslås genem økonomisk rentabilitet, så vil rettighedshaveren skulle 

udarbejde en økonomisk analyse, som jo er en tung byrde for denne. Dette vil ifølge forfatteren 

medføre, at der blev skabt retsusikkerhed.136 

Man må så sige, at uundværlighedskriteriet rent faktisk er så bred en undersøgelse af de forskellige 

forhold og omstændigheder, at man i princippet kan inddrage alle forhold under vurderingen af den. 

Dog kan alle forhold ikke anses for værende gyldige og objektive, som begrundelse for en 

leveringsnægtelse.  

Pointen med såvel ”new product” som ”uundværligheds” kriteriet er den, at det skal være med til at 

forhindre free riders på produkterne, som udvikles med de dertil tilhørende omkostninger afholdt af 

virksomheder. Især under ”new product” kravet er det bemærkelsesværdigt at definere hvor meget 

anderledes det nye produkt skal være fra det oprindelige, som tilbydes af rettighedshaveren. Skal det 

forstås således, at der ligefrem skal fremvises en form for bevis for, at dette nye produkt blev udviklet af 

den nye producent efter at have undersøgt, at denne kun kan videreudvikles ved en samtidig anvendelse 

af et uundværligt komponent som rettighedshaveren ejer? Skal produktet være fuldstændig anderledes 

end det, der er udviklet af rettighedshaveren og skal den absolut være meget bedre.Hvilke kriterier skal 

den helt konkret bedømmes efter? 137 

Domstolen i IMS har givet en kort vejledning til hvordan det nye produkt kunne fortolkes og ellers er 

der ikke megen hjælp at hente.138 

Specielt i Magill afgørelsen har Domstolen ikke defineret hvad der helt specifikt menes med et nyt 

produkt gennem en understregning af, at en licensnægtelse forhindrer fremskomsten af et nyt produkt. 

Microsoft dommen kommer meget kort ind på hvad forhindringen af fremkomsten af et nyt produkt 

kunne være. 139 Kommissionen behandler kort den tekniske udvikling, som kan være til skade for 

forbrugerne, men der er stadig en uklarhed omkring hvordan dette vil blive målt og derfor svært at 

                                                           
136 Tusek, Irena: EU Competition Law Policy Versus Intellectual Property Rights: A Study of the Microsoft Case, Croation Yearbook of European 
Law and Policy, Volume 6, No. 6, 2010,  s. 112 
137 Forrester S., Ian: Regulating Intellectual Property Via Competition? Or Regulating Competition Via Intellectual Property? Competition and 

Intellectual Property: ten years on, the debate still flourishes, European University Institute, Robert Shuman Centre for Advanced Studies, 2005, s. 21 
138 Sag T-201/04, præmis 317, jf. IMS præmis 49: ”et nyt produkt er et produkt, der ikke i det væsentlige kun er en reproduktion af produkter, som 

indehaveren af ophavsretten allerede tilbyder på markedet. Det er derfor tilstrækkeligt, at det pågældende produkt indeholder nogle bestanddele af 

betydning, der er et resultat af licenshaverens egen indsats 
139 Ibid., præmis 203: ”I det aktuelle tilfælde finder Kommissionen, at de særlige omstændigheder foreligger og består i, at nægtelsen af at fremlægge 

interoperabilitetsoplysninger blev rettet mod Sun Microsystems, at den indgår i et generelt adfærdsmønster, indebærer en mindskelse af omfanget af 

tidligere fremlagte oplysninger (betragtning 560-584), kan føre til udelukkelse af konkurrencen (betragtning 585-692) og indvirker negativt på den 
tekniske udvikling, hvilket er til skade for forbrugerne (betragtning 693-708)”.  
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forudsige hvordan denne tilgang vil blive anvendt i fremtidige sager. Ifølge Kommissionens beslutning, 

så er det tætteste Microsoft kommer på hvad angår et nyt produkt eller en umødt efterspørgsel er, at 

konkurrende producenter har brug for grænseflade informationer for at kunne bringe det såkaldte ”work 

group server operating system features” ind på markedet og yderligere, at konkurrenterne var 

afskrækkede fra at udvikle nye produkter.140 Det kan dog diskuteres om hvorvidt denne påstand ikke vil 

kunne anvendes i mange sager, eftersom konkurrenterne jo med glæde vil gøre brug af denne værdifulde 

viden, som ville være blevet tilgengængelig over for konkurrenterne.  

Christian Ahlborn, Davis S. Evans og A. Jorge Padillas har et forslag til “new product” kriteriet, hvilket 

er at,  det nye produkt skal være af en størrelse, der tilfredsstiller en potentiel efterspørgsel ved at møde 

forbrugernes behov på måder, som eksisterende produkter ikke gør. Det nye produkt vil udvide 

markedet og indbringe aktuelle priser til de forbrugere, der ikke have været tilfredse før. Disse mener, at 

denne forstand af ”new product” vil skabe en ny mulighed og ikke kun variationer af samme produkter 

leveret af rettighedshaveren. Ifølge disse forfattere, så skal bevisbyrden allokeres på de der kræver 

licens eftersom det er denne part, der besidder de relevante informationer og i sidste ende beviset for at 

det opfylder ”new product” kravet. 141 

Men forfatterne til denne omtalte løsning anvender de faktiske omstændigheder i Magill dommen og 

fastslår, at hvis man kombinerede alle programoversigterne, så ville efterspørsglen ekspandere. De 

mener, at denne nye oversigt giver forbrugerne bekvemmelighed og tiltrækker nye forbrugere på 

markedet. De understreger hermed, at en variant af en allerede eksisterende programoversigt ikke vil 

ekspandere efterspørgslen på markedet væsentligt, men mere i retning af, at det vil rykke på 

efterspørgslen fra den eksisterende programoversigt.142 

Ioannis Lianos tilføjer, at det overnfornævnte forslag vel nok er klar og operationel i sig selv,  men 

skynder sig at tilføje de risici forslaget vil bringe med sig. Han lægger derimod større vægt på 

forbrugerhensynet og støtter ikke op omkring forslaget. Han går ind for kumulativ innovation, som kan 

give eksisterende forbrugere en fordel med bedre kvalitetsprodukter uden nødvendigvis at ekspandere 

efterspørgslen. Det skal dreje sig om priser, videreudvikling af produkter og produktionsprocesser, 

lavere produktionsomkostninger og nye metoder. At give eksisterende forbrugere flere muligheder er 

også et vigtigt formål i konkurrenceretten. Forslaget vil ifølge Ioannis Lianos sætte netop disse faktorer i 

fare. 143 

                                                           
140 Case COMP/C-3/37.792 Microsoft, § 694 
141 Ahlborn, Christian; Evans, S. David and Padilla, A. Jorge: The Logic & Limits of the “Exceptional Circumstances Test” in Magill and IMS Health. 
Volume 28, Issue 4, Article 9, Fordham International Law Journal by Berkeley Electronic Press, 2004, s. 1147 
142 Ibid, s. 1147  
143 Lianos, Ioannis: Competition Law and Intellectual Property Rights: Is the Property Rights’ Approach Right?. John Bell & Claire Kilpatrick, 
Oxford: Hart Publishing, 2006, Kapitel 8, s. 163 
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Hvad angår det objektive kriterium, som skal være til stede, når der er tale om en licensnægtelse, så er 

det værd at rette opmærksomheden mod de begrundelser, der ville være acceptable under dette punkt. Jf. 

Magill skal der foreligge objektive begrundelser for en eventuel fritagelse. Men denne objektive 

begrundelse savner en beskrivelse eller en vejledning.  

Domsafgørelserne savner derfor en beskrivelse af hvordan dette punkt vil blive grebet an og hvad angår 

de seks domme, så findes der heller ingen henvisninger til hvilke grunde der kan anses for værende 

objektive og acceptable.  

Det første, der kan falde en ind, kunne være spørgsmålet, om hvorvidt det, at en dominerende 

virksomhed med en ejendomsret, ikke i sig selv kan være et nok så objektivt kriterium.  

Et sted at starte vil umiddelbart være TEUF art. 5 der fastslår, at proportionalitetsprincippet skal 

overholdes og begrundelsens indhold og form skal stå i forhold til nægtelsen. Det vil sige, at der 

foretages en opvejning mellem indholdet af det objektive kriterium og nægtelsen, for derefter at kunne 

fastslå om hvorvidt det står i rimeligt forhold til nægtelsen. 

Microsoft dommen kommer kort ind på, at en objektiv begrundelse kunne være, at de negative 

indvirkninger skal opvejes af de positive indvirkninger. Tilskyndelse til innovation bliver dog taget i 

betragtning ved afgørelsen af det objektive kriterium, hvor en vurdering af virksomhedens incitament til 

at innovere opvejer den positive effekt, som en tvangslicens ville have på markedet. 144  

Denne tilgang kan medføre en del konsekvenser, eftersom der heller ikke er nogen klar vejledning til 

dette og vigtigst af alt hvordan man vil kunne måle på incitamenterne til at innovere. Dette vil forårsage 

en retsusikkerhed, eftersom virksomhederne ikke med nøjagtighed vil kunne foretage de korrekte 

målinger selv og i sidste ende stå tilbage men en afgørelse, som de ikke havde regnet med og muligvis 

en bøde for den sags skyld. Virksomhederne kan derfor føle sig på bar bund i disse sager med en 

forvirring omkring de skiftende kriterier, som de skal følge. James Killick følger i øvrigt også 

selvsamme synspunkt og bekræfter, at det vil skabe en forvirring og retsusikkerhed hos 

virksomhederne.145 

Bo Vesterdorf 146 nævner i sin artikel hvad der muligvis kunne anses som værende gyldige objektive 

begrundelser for en licensnægtelse. Han understreger, at et objektivt kriterium kunne være, at 

virksomheden selv lige er begyndt at stole på den pågældende immaterialrettighed. I den forbindelse er 

virksomheden selv i gang med at udvikle et nyt produkt, som en anden virksomhed ansøger om at 

udvikle i forbindelse med det afledte marked, som der er en potentiel efterspørgsel på. En anden saglig 

forklaring, ifølge Vesterdorf, er hvis rettigheden er det eneste og fundamentale grundlag for den 

                                                           
144 Sag T-201/04, præmis 106 og 223 
145 Killick, James: IMS and Microsoft Judged in the Cold light of IMS, The competition Law Review, Volume 1 Issue 2, 2004, part 3 
146 Vesterdorf, Bo: Article 82 EC: Where do we stand after the Microsoft judgement?, ICC Annual Competition Law and Policy Lecture 2008, s. 10 
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dominerende virksomheds produktion. Hvis virksomheden skulle meddele licens til sine konkurrenter 

på grund af hensynet til den tekniske udvikling og konkurrence, kunne det muligvis medføre, at denne 

fik frataget sit økonomiske grundlag, som var styrende for dennes funktion og dermed ikke længere 

kunne overleve på markedet. 

Sidst men ikke mindst er det interessant at vide hvordan Domstolen ville måle en efterspørgsel, som 

ikke er mødt. Spørgsmålet er hvordan, Domstolen ville måle denne potentielle umødte efterspørgsel og i 

givet fald hvordan den nye aktør er kvalificeret nok til at få tildelt en tvangslicens.  

En anden faktor kunne være hvordan Domstolen ville bedømme det faktum, at rettighedshaveren selv 

inden for kort tid ville have udviklet og tilbudt et lignende produkt for at møde denne umødte 

efterspørgsel. Ville det kunne have en anden omdrejning eller i givet fald medføre en ny effekt på 

fremtidige sagers bedømmelse som en helhed? Vil det medføre, at man tog andre faktorer med i 

overvejelserne, når man skal afgøre sager af denne art?  

Spørgsmålene kan fortsætte jo flere betingelser og faktorer, der bliver inddraget i sagerne og når disse 

anses for værende nye tilgange til problematikken.  

EU konkurrencereglernes udfordring, i forhold til de omdiskuterede betingelser og præmisser 

Domstolen har lagt til grund i de seks domme vil være, at etablere en realistisk og forudsigelig ramme 

for hvornår disse omstændigheder kan finde sted, samt hvornår en rettighedshaver til en ejendomsret er 

nødsaget til at dele sin ejendomsret med andre konkurrenterne. En rettighedshaver har behov for at finde 

ud af hvornår der er tale om de forskellige betingelser og hvordan disse kan blive målt og mødt set i 

lyset af TEUF art. 102. 

Er der behov for at redefinere de omtalte kriterier eller måske indføre andre regler i EU 

konkurrenceretten for at tilskynde til innovation og fremme forbrugervelfærden og dermed på en og 

samme tid opnå en balancetilgang mellem udøvelsen af en ejendomsret, som en fundamental ret og en 

sikring af et frit konkurrencedygtigt indre marked? 

Et helt tredje spørgsmål er, hvordan Domstolen selv kan måle disse betingelser. Har de den rigtige 

baggrund for at kunne beregne, måle og fastsætte det specifikke indhold af kriterierne? Spørgsmålene 

kan fortsætte i det uendelige.  

Disse seks domme behandler ikke disse spørgsmål dybdegående. Men én ting kan fastslås – at, 

omstændighederne, forbrugernes præferencer, produkter og dermed markedet ændrer sig med tiden - 

hvilket kan medføre, at Domstolen kan forventes at inddrage nye faktorer i de fremtidige sager, der 

måtte finde sted hvad angår misbrug af dominerende stilling, jf. TEUF art. 102, når en virksomhed 

nægter at meddele licens. 
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3.8 Delkonklusion  
Der er ikke en skarp sammenhæng mellem de seks afsagte domme. Kriterierne for hvornår en 

licensnægtelse kan medføre misbrug, ændrer sig med tiden hvilket kommer til udtryk i dommene. Det 

fremgår ikke klart, om hvorvidt kriterierne i afgørelserne er kumulative og der også tale om yderligere 

udvidelser i Domstolens bemærkninger og dermed de faktorer de inddrager. Dette skaber usikkerhed 

omkring hvordan misbrug af dominerende stilling fastlægges. Der findes ikke en en uddybning, 

vejledning, retningslinie eller definition på hvordan de oplistede betingelser og kriterier skal måles, 

hvilket skaber en uforudsigelig og usikker situation for aktørerne.   
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3.9 Filosofisk diskussion 

 

Introduktion 

I det følgende vil der blive foretaget en diskussion af ejendomsretsreglen samt eksistensen, udøvelsen 

og ophøret af en rettighed. 

 

Ved en patentansøgning gav Galileo Galilei en gang udtryk for, at: 

”…… it does not suit me that the invention, which is my property and as created by me with great effort 

and cost, should become the common property of just anyone…”147 

Selve udøvelsen af en ejendomsret kan til tider medføre, at TEUF art. 102 må træde i kraft, eftersom 

denne sigter på at skabe et konkurrencedygtigt indre marked – altså en markedsintegration - inden for 

EU frem for, at der skabes mange seperate markeder. Netop i dette tilfælde vil nogle mene, at der er en 

konflikt mellem disse to regelsæt hvorimod andre vil mene, at TEUF art. 102 bør træde til og have 

forrang, hvis der er tale om et misbrug og at disse to regelsæt er komplementære til hinanden. 

Forskellige holdninger kan komme til syne, når der er tale om udøvelsen af en ejendomsret og ekslusive 

ret, som er en kortsigtet monopollignende stilling og TEUF art. 102s tiltræden for at forhindre et 

eventuelt misbrug af den dominerende stilling. 

Jf. den juridiske analyse, er målet bag udstedelsen af en ekslusiv ret, at rettighedshaveren skal belønnes 

for sit arbejde og at det er incitamentsfremmende. Jf. de seks domsanalyser fremgår det, at man ikke 

altid kan holde andre konkurrenter fra at anvende patentet, da det kan medføre et misbrug af 

dominerende stilling. Den særlige genstand, som hver intellektuel ejendomsret indebærer, giver 

rettighedshaveren denne ekslusive ret og muligheden for at være first mover og dermed den første til at 

markedsføre dette produkt. Rettighedshaveren får derfor mulighed for at tjene monopollignende profit 

samt muligheden for at handle, når dennes rettighed krænkes.148 Konceptet bag rettighedens 

udtømmelse er, at når først produktet er bragt på markedet har rettighedshaveren udtømt sin rettighed, 

da den jo er blevet introduceret til forbrugerne og de andre markedsdeltagere. Værket er blevet 

tilgengæligt til alle parter og grunden til, at noget bliver offentliggjort er netop fordi alle skal have glæde 

af det og rettighedshaveren skal blive husket for sit værk.  

Det betyder, at en ejendomsret ikke er en absolut ret, men snarere en begrænset ret. Begænset både i tid 

og er dermed også underlagt konkurrence med lignende produkter, for også at nævne, at nye opfindelser 

vil være i konkurrence med substituerbare produkter, tjenesteydelser og teknologi. Udøvelsen af en 

                                                           
147 Forrester, S. Ian, QC: Regulating Intellectual Property via Competition? Or Regulating Competition via Intellectual Property? Competition and 

Intellectual Property: ten years on, the debate still flourishes, European University Institute, Hart Publishing, Oxford/Portland, Oregon, 2005, s. 1 og 

2 
148 Fine, L. Frank: The EC Competition Law on Technology Licensing, Thomson, Sweet & Maxwell, 2006, s. 6-7 
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rettighed vil altid være underlagt nogle begrænsninger der gør, at rettighedshaveren ikke altid kan gøre 

hvad han har lyst til med produktet. Dette kommer dog også til syne i de seks domme. Et eksempel 

kunne være, at selvom en person ejer et bat 100% og kan gøre lige hvad han har lyst til  med battet, 

giver det ham stadig ikke lov til at slå andre mennesker ned med battet. Dette punkt åbner op for en 

diskussion ud af mange omkring ejendomsrettens egentlige formål og hvordan den skal gribes an samt 

TEUF art. 102s stilling i forhold til denne diskussion.  

Tildelingen af en ekslusiv ret, er rodfæstet i innovation og kreativitet og ejendomsrettens funktion er, at 

den skal være med til at bidrage til økonomisk og industriel fremskridt. Nøgleordene bag denne 

ekslusive ret er, at skabe incitamenter, motivation og videreudvikling og til den grad også belønne 

rettighedshaveren for sin frembringelse. Med i denne kategori er det også tiltænkt at formindske ”free 

rider” problematikken således, at alle og enhver ikke frit kan gøre brug af rettighedshaverens innovative 

resultater. Hvis alle havde lige adgang til rettighedshaverens frembringelse, så ville dette medføre en 

formindskelse i incitamentet til at investere i nye produkter, metoder, processer med videre og nétop 

dette ville sætte konkurrencen i fare, da markedet ikke vil kunne rykke, virksomhederne vil ikke kunne 

tilbyde nye produkter og tjenesteydelser til fordel for forbrugerne og konkurrencen vil hermed svækkes 

betydeligt. Samfundet vil ikke kunne have gavn af alle de risikoaverse markedsaktører, som ville være 

tilbageholdende med at investere i deres viden og hermed i udvikling og forskning eftersom, der er for 

mange ”free riders” som vil fløde skummen af deres foretagne investeringer og resultater. Det handler 

derfor om at kunne producere og anvende produkter og tjenesteydelser på den mest mulig efficiente 

måde.   

Schumpeter foreslår, at innovation vil kunne opnås bedre i et samfund gennem oligopoler, da denne 

betingelse giver den bedste incitamentsfortjeneste i forhold til investeringer afholdt i forbindelse med 

forskning og udvikling. Dermed vil det medføre højere belønning for innovatøren og bane vej for 

tilskyndelse til konkurrenternes forsøg på at matche den innovative indsats.149 

Intellektuel indsats åbner op for konkurrencen på markedet og nye frembringelser bliver realiseret, 

hvilket betyder et innovativt videnssamfund samt bedre forbrugervelværd.  

Dette leder os videre til det ene spørgsmål ud mange – nemlig, hvilken regel der kunne være mest 

efficient set med innovationsfremmende briller. Den ”efficiente” faktor er en blandt andre faktorer.  Det 

vil sige, om ejendomsretsreglen er den mest efficiente regel. Erstatningsansvarsreglen vil ikke blive 

uddybet yderligere, eftersom fokus er på ejendomsretsreglen. 

 

 

                                                           
149 Anderman, D. Steven: EC Competition Law and Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation, Clarendon Press, Oxford, 1998, s. 18 
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3.9.1 Ejendomsrets-reglen 

Frivillige transkationer indgået af aktørerne afhænger af den beskyttede rettighed, som 

rettighedshaveren har opnået. Enhver, der krænker denne rettighed, vil blive pålagt et påbud og en 

sanktion, hvilket betyder, at tredjemand kun kan gøre brug af den beskyttede rettighed gennem en aftale 

med rettighedshaveren.  

Calabresi og Malamed har foretaget en dybdegående analyse, baseret på en økonomisk synsvinkel, da 

de mener, at det har stor betydning for valget af enten den ene eller anden form for regel. De mener, at 

disse frivillige transkationer skal foretrækkes fordi prisen for overførslen af en rettighed afspejler den 

subjektive værdiansættelse på de, der opgiver deres rettighed.150 De skynder sig at nævne, at 

transaktionsomkostninger er utrolig vigtige og hvis omkostningerne er høje og rettighedshavernes 

eventuelle hold-up adfærd får en stor betydning, så bør rettigheden beskyttes af en 

erstatningsansvarsregel. Dette vil medføre, at Domstolen for den sags skyld vil kunne sætte 

kompensationsbeløbet svarene til krænkelsen.  

Hvis transaktionsomkostningerne er lave, så bør ejendomsretten kunne løse problemet og tredjemand vil 

derfor ikke skulle sætte et kompensationsbeløb. Dette vil ikke behandles yderligere. 

Calabresi og Malamed foretrækker ejendomsretsreglen, eftersom de afholdte transaktionsomkostninger 

vil blive baseret på værdien af den aftale parterne indgår fremfor, at tredjemand, såsom Domstolen eller 

en mægler, skal fastsætte beløbet. Overførslen af rettighedshaverens ejerskab er i centrum, hvorfor 

transaktionsomkostningerne vil være subjektive. 

Det drejer sig især om rettighedshaverens privatliv og omdømme, når fastlæggelsen af 

transaktionsomkostningerne skal finde sted.151 Det er nemlig disse faktorer, som Domstolene ikke kan 

fastsætte nøjagtigt ved udmålingen af kompensationsbeløbet, da denne subjektive vurdering, varierer fra 

person til person. Calabresi og Malamed mener, at hvis kun erstatningsansvarsreglen finder anvendelse 

vil det give tredjemand incitament til at krænke rettighedshaverens rettighed, når krænkelsen er billigere 

end den forventede kompensation, som krænkelsen ellers ville have medført.   

 

Jf. den juridiske analyse vil ejendomsretsreglen være at foretrække, eftersom hele samfundet vil have en 

fordel i, at der blev udviklet og dermed videreudviklet nye produkter. Samfundet som helhed har også 

behov for, at aktørerne får incitamenter til at innovere, hvilket de også bliver belønnet for. Hvis 

erstatningsansvarsreglen skulle finde anvendelse, ville det tit og ofte være en utrolig svær opgave i 

praksis, at vurdere hvilken værdi rettigheden har for rettighedshaveren, netop fordi der er utrolig mange 

                                                           
150 Guido, Calabresi og Melamed, Douglas A.: Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, Harward Law Review, 

1972, Volume 85, Number 6, s. 1092-1093 
151 Schäfer, Hans-Bernd og Ott, Claus: The Dichotomy Between Property Rules and Liability Rules: Experiences from German Law, Erasmus Law 
Review, Volume 01, Issue 04, 2008, s. 52 
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faktorer der spiller ind og disse faktorer er forskellige fra individ til individ. På den anden side vil det 

afskrække aktørerne i at innovere eftersom tredjemand, som Calabresi og Malamed for i øvrigt også er 

inde på, vil kunne krænke rettigheden og betale kompensationen hvis det bedre kan betale sig at krænke. 

Netop dette scenarie har samfundet ikke brug for. Free rider problematikken kan også tænkes at være 

meget større, eftersom alle og enhver kan gøre brug af rettighedshaverens opfindelse. Forfatterne støtter 

også dette punkt og tilføjer yderligere, at tyve ikke bliver fanget hver gang de begår et røveri, men tager 

de eventueller omkostninger med i betragtning hver gang de begår et røveri og foretager en afvejning af 

hele situationen. Dette sammenligner forfatterne også med free riders.152 Ejendomsretsreglen vil derfor 

være at foretrække hvad angår ex-ante incitamenterne og innovationen som helhed. Rettighedshaveren 

skal også kunne råde over sin opfindelse og skal dermed også have mulighed for at udstede licens til 

andre forbrugere og de såkaldte ”follow-up” innovatører.  

  

                                                           
152 Guido, Calabresi og Melamed, Douglas A.: Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, Harward Law Review, 
1972, Volume 85, Number 6, s. 1125 
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4. Kapitel 4: Økonomisk analyse 

4.1 Introduktion 
Formålet med den økonomiske analyse er, at analysere om hvorvidt de fire juridiske betingelser, 

Domstolen har opstillet i de seks domme, kan forklares ud fra økonomiske begreber og teorier – 

herunder gennem den evolutionære teori. Baggrunden for dette er, at domsafgørelserne savner en 

beskrivelse af de fire betingelser, samt hvilke faktorer de ligger vægt på ved anvendelsen af 

betingelserne. Der er derfor et behov for selvstændigt, at analysere baggrunden for disse betingelser ud 

fra et økonomisk synspunkt. Det er derfor hensigten, at oversætte de juridisk opsatte betingelser ind til 

teoretiske termer for derefter at fastslå hvilken virkning det vil have på markedssituationen og hvad 

tankerne bag disse betingelser kunne tænkes være. Analyseniveauet vil udelukkende være på 

brancheniveau, eftersom de enkelte virksomheder ikke vil blive analyseret og intensionen og formålet 

med lovgivningen og praksis vil blive analyseret. 

De fire betingelser er som følgende: 

1) Informationen er uundværlig for at konkurrenterne kan konkurrere på markedet; 

2) Licensnægtelsen udelukker konkurrencen; 

3) Licensnægtelsen forhindrer fremkomsten af et nyt produkt; og 

4) Licensnægtelsen er ikke objektivt begrundet (fritagelsesgrund). 

Først vil betingelse nummer 2 blive gennemgået. Betingelserne, 1 og 3 vil blive slået sammen for at 

forhindre, at der ikke forekommer gentagelser og til sidst vil betingelse 4 blive analyseret separat. 

Når der tales om hvilken markedsform, der bedst vil kunne fremme innovation, er to forfattere vigtige at 

nævne, nemlig Kenneth Arrow og Joseph Schumpeter. Disse forfattere har forskellige perspektiver, 

teorier og holdninger til hvilken markedsform, der bedst fremmer innovation. De ser på spørgsmålet om 

hvorvidt den tidsbegrænsede monopollignende stilling virksomheden opnår, i form af en 

patentbeskyttelse, giver de største incitamenter til at innovere. 

4.1.1 Kenneth Arrow 

Arrow mener, at konkurrencen har en stor rolle i innovationen. Han mener, at en monopolist har mindre 

incitamenter, grundet hans immaterialret, til at innovere end en virksomhed under konkurrence. Hvis der 

ikke er konkurrence på markedet, så vil monopolisten heller ikke blive ”straffet” for sin mislykkede 

forskning og udvikling. Han mener derfor, at innovation er det vigtigste element i konkurrence, hvorfor 

det skal foregå på et marked præget af konkurrence for at skabe de optimale incitamenter mellem 
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virksomhederne.153 Ifølge Arrow, vil konkurrenterne have incitament til at innovere for derefter at 

udkonkurrere konkurrenterne. Han understreger desuden, at nye frembringelser er information og 

information er et offentligt gode. Derfor skal virksomheden ikke have en rettighed over et offentligt 

gode, som alle skal kunne drage nytte af.154 

 

4.1.2 Joseph Schumpeter 

Der er den ”unge” og ”gamle” Schumpeter. Den unge Schumpeter har beskæftiget sig med vigtigheden 

af iværksætteren og innovation. Den gamle Schumpeter går ind for, at store virksomheder kan foretage 

investeringer, grundet deres finansielle ressourcer. Den gamle Schumpeter vil blive gennemgået, som 

støtte for den økonomiske analyse, da de mekanismer han er inde over har en betydning for 

innovationen og hvad den efterfølgende proces er, når frembringelsen er introduceret på markedet. 

Den gamle Schumpeter mener modsat Arrow, at store virksomheder vil være de overlegne hvad angår 

innovation. Han opstiller to grunde til dette med udgangspunkt i oligopolistisk konkurrence nemlig, 1) 

store virksomheder er i besiddelse af de fornødne finansielle ressourcer, der skal til for at investere. De 

er også villige til at foretage omkostningsfulde og usikre investeringer i forskning og udvikling og opnå 

store skalaafkast under forskningsscenariet. Virksomhederne kan ud fra en diversificeret produktlinje, 

være i stand til at udnytte uventede forskning- og udviklingsresultater på en måde, som små 

virksomheder ikke ville være i stand til at fuldføre. 2) At disse monopollignende virksomheder, efter 

indtjeningen af de høje profitter, kan handle strategisk ved at investere profitten i finansieringen af en ny 

frembringelse.155  

Den neoklassiske teori er koncentreret omkring de forskellige ligevægtstilstande og optimale 

beslutninger, der måtte finde sted. Denne teori giver et statisk billede af konkurrencen mellem 

virksomhederne på markedet og sluttilstanden men ikke selve processen af de forskellige handlinger 

virksomhederne foretager. Det mikroøkonomiske system ignorerer derfor dynamisk ligevægt og risici. 

Schumpetertesen giver et dynamisk billede af konkurrencen, hvorfor han er fortaler for, at virksomheder 

ikke kun kan konkurrere på priser men også nye frembringelser, såsom produkter, processer, 

produktionsteknologier med mere. Han mener, at man skal fokusere mere på de nye tiltag og de 

forskellige ændringsprocesser som medfører, at virksomhederne opfinder nye måder at gøre tingene på. 

Formålet med Schumpetertesen var derfor en dynamisk vurdering af efficiensbegrebet. Set fra et 

dynamisk synspunkt mener Schumpeter, at fuldkommen konkurrence eller monopoler ikke tjener til at 

fremme de teknologiske fremskridt og er ikke de optimale markedsstrukturer. Han mener, at 

                                                           
153 Glader, Marcus: Innovation Markets and Competition Analysis, Edward Elgar Publishing Limited 2006, s. 38 
154 Jaffe B., Adam; Lerner, Josh og Stern, Scott: Innovation Policy and Economy, MIT Press 2002, Volume 2, s. 53 
155 Glader, Marcus: Innovation Markets and Competition Analysis, Edward Elgar Publishing Limited 2006, s. 38 
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virksomhederne under fuldkommen konkurrence ikke er store nok til at håndtere større 

innovationsprocesser og der er for lidt konkurrence under monopoler. Derfor er oligopolistisk 

markedsstruktur den mest optimale, eftersom der er en balance mellem statisk og dynamisk efficiens.156 

Schumpeter indførte derfor den såkaldte evolutionær teori, som bygger videre på den gamle 

Schumpeter. Denne teori var centreret omkring de ovenfornævnte faktorer i en konkurrencesituation og 

fastlægger, at en evolutionær proces er en proces, der beskriver de forandringsmønstre, der opstår 

mellem forskellige enheder.157  

I den neoklassiske teori antages, at aktøren handler rationelt hvilket ikke er tilfældet i Schumpeters teori 

da han mener, at iværksætteren har unikke informationer og befinder sig i en anden situation end 

beskrevet i den neoklassiske teori. Iværksætterens unikke informationer medførte, at denne så verden for 

værende usikker og uforudsigelig end de øvrige aktører. Iværksætterens rolle var dermed, at introducere 

nye og ukendte måder at handle på og dermed forstyrre de eksisterende tilstande som fandtes på 

markedet. Netop denne proces er betegnet som den kreative destruktion fordi nye måder at drive 

virksomhed på, vil medføre en destruktion af gamle måder. 

 Variation; nyheder og nye produkter, processer, teknologier mm. bliver introduceret på 

markedet og holdt op over for de allerede eksisterende produkter og måder at gøre tingene på. 

Her sker der ændringer i virksomhedernes rutiner og hermed innovationer; 

 Selektion; efter variationsprocessen, er selekteringen overladt til markedsmekanismen så de nye 

måder at drive en virksomhed på bliver holdt over de eksisterende måder for derefter at afgøre, 

om disse nyheder får succes; og 

 Arvelighed/transmission; i tilfælde af, at de nye måder at drive virksomhed på bliver succesfulde 

og profitable, så vil andre aktører imitere frembringelsen. Nyheden vil blive nedarvet i det 

økonomiske system og vil sørge for, at gamle metoder vil blive konkurreret væk for derefter at 

forsvinde.158 

 

  

                                                           
156 Knudsen, Christian: The essential tension in the social sciences: Between the “unification” and “fragmentation” trap, JEL Classifications: A12 

and B40 
157 Metcalfe, J. Stanley: Evolutionary Economics and Creative Destruction, Routledge London and New York 1998, s. 3 
158 Knudsen, Christian: Erhvervsøkonomi, Samfundslitteratur 2014, kapitel 15, s. 5 
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4.2 Dynamisk efficiens 

 

“Dynamic efficiency involves innovation, and innovation involves risk.”159 

 

Schumpeter definerer ikke konkret hvad dynamisk efficiens er. Han beskriver dynamisk efficiens som 

en uligevægt på kort sigt, som vil nærme sig en ligevægt på lang sigt. Dynamisk efficiens hænger 

sammen med iværksætterens innovative frembringelser og nye måder at gøre tingene på, som genererer 

profit og som forstyrrer eksisterende måder at gøre tingene på. Dynamisk efficiens kræver et tilpassende 

incitament til at foretage langsigtede beslutninger hvad angår nye frembringelser. Effekterne af de 

beslutninger, som den innovative aktør foretager, skal derfor også baseres på fremtiden.  

Økonomien vil på lang sigt blive dynamisk efficient og medføre økonomisk vækst, når vinderne med 

deres frembringelser bliver selekterede. Schumpeter mener, at motiverne bag iværksætterens værk er 

mere komplekst end hvad angår profitmaksimering og inkluderer viljen til at sejre på markedet og finde 

sit private kongerige ved at være overlegen. Nye kombinationer skal forekomme konstant og først, når 

det på lang sigt er blevet succesfuldt, kan han kalde sig en iværksætter.160 Han ser derfor iværksætteren 

som en der ”skaber” mulighederne gennem sine variationer og bidrager til den økonomiske udvikling på 

lang sigt.161 For at fastslå indholdet af dynamisk efficiens er det vigtigt, at se på andre forfatteres bidrag 

til dette begreb. 

Ulrich Schwalbe og Daniel Zimmer162 mener, at man skal se på udviklingen af en virksomheds 

handlinger og produktivitet over tid for at kunne fastslå, om hvorvidt det er dynamisk efficient. Den 

økonomiske proces er dynamisk efficient hvis ændringer over tid resulterer i et socialt optimum. Her er 

tiden den afgørende faktor. Man skal blandt andet kigge på om de omkostninger, der er forbundet med 

forskning og udviklingen af et givent produkt eller proces, er lig med den forventede indtægt, som den 

foretagne forskning og udvikling vil generere i fremtiden. Dynamisk efficiens handler derfor om at 

skabe goder for derefter at kunne hæve et potentielt overskud i fremtiden. Det er svært at måle dynamisk 

efficiens, da det ikke vil kunne være muligt at måle på det forventede afkast, eftersom det er forbundet 

med en risiko og usikkerhed.  

Kirzner163 har også bidraget meget til begrebet dynamisk efficiens hvorfor han mener, at årvågenhed er 

vejen til et ønskeligt resultat og ”vision” er et vigtigt begreb for ham, når han definerer iværksætteren. 

Han ser den økonomiske vækst med neoklassiske briller og går ind for, at iværksætteren kan se og 

                                                           
159 Schumpeter A. Joseph: Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge; New Ed Edition 1942, s. 84 
160 Bauer M., Johannes: Market Power, Innovation, and Efficiency in Telecommunications: Schumpeter Reconsidered, Journal of Economic Issues, 

Vol. XXXI, no. 2, June 1997, s. 559 
161 Shaffer J., Monte; Cors Del M., Gianna; Umesh N. U. og Romani, Francesco: Entrepreneurial Innovation: Identifying Schumpeterian Shocks and 

Kirznerian Competition using Patent Rank, s. 3 
162 Schwalbe, Ulrich og Zimmer, Daniel: Law and Economics in European Merger Control, Oxford University Press 2009, 9 
163 Kirzner M., Israel: An Outstanding Austrian Contributor to the Economics of Entrepreneurship, 2007, s. 6 
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tænke i nye baner og understreger, at der i en økonomi er uudnyttet profitmuligheder at hente og 

ressourcer, der er blevet fejlallokeret. Iværksætteren kan derfor med sin nye viden rette disse spild og 

bidrage til den økonomiske vækst.164 

Dette beskriver han fint med følgende sætning: 165 

“A free society is fertile and creative in the sense that its freedom generates alertness to possibilities 

that may be of use to society; a restriction on the freedom of a society numbs such alertness and blinds 

society to possibilities of social improvement. By the very nature of the damage such restriction wreaks, 

its harmful effects on social welfare may not be able to be noticed, measured or specified.” 

Modsat Schumpeter, ser Kirzner ikke iværksætteren, som den der forstyrrer ligevægten og de 

eksisterende måder at gøre tingene på. Han ser iværksætteren, som den, der driver ligevægtsprocessen 

og som den, der får et snus om de mulige og uudnyttede profitter for derefter at udnytte dem omgående. 

Iværksætteren ”opdager” mulighederne. Dynamisk efficiens foregår ifølge Kirzner på kort sigt og 

iværksætteren bidrager til den økonomiske vækst.166 

Schumpeter og Kirzner har til en vis grad modsatrettede definitioner af dynamisk efficiens, men 

essensen i deres definitioner er netop iværksætteren og vigtigheden af denne. Den vigtigste nøgle til 

økonomisk vækst og den økonomiske udvikling kommer fra iværksætteren og dennes viden. Derfor er 

det vigtigt at se på dynamisk efficiens, fordi begrebet er forbundet med iværksætterens unikke viden og 

information, som samfundet har behov for.  

  

                                                           
164 Ibid, s. 13 
165 Kirzner M., Israel: Perception, opportunity and profit: Studies in the Theory of Entrepreneurship, The University of Chicago Press 1979, s. 239 
166 Shaffer J., Monte; Cors Del M., Gianna; Umesh N. U. og Romani, Francesco: Entrepreneurial Innovation: Identifying Schumpeterian Shocks and 
Kirznerian Competition using Patent Rank, s. 3 
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4.3 - 2) Licensnægtelsen udelukker konkurrencen 
Betingelse 2 skal være opfyldt ud fra de andre 4 juridiske betingelser, før en nægtelse til en konkurrents 

adgang til et beskyttet produkt, kan medføre misbrug af den dominerende stilling. 

Magill, IMS og Microsoft dommene vil kort opridses med henblik på opfyldelsen af den betingelse, som 

de havde opfyldt, nemlig at ”licensnægtelsen udelukker konkurrence”. 

 

Magill: 

De 3 dominerende selskaber nægtede at meddele licens til Magill således, at Magill selv kunne udgive 

et generelt tv program på ugentlig plan. RTE, ITP og BBCs monopol dannede grundlag for oversigter 

over tv-programmer, der kunne modtages af de fleste husstande i Irland og 30-40 % husstande i 

Nordirland. Andre erhvervsdrivende var derfor økonomisk afhængige af ITP. Adgangen til 

programlisterne var derfor nødvendige for, at Magill selv kunne skabe et nyt produkt og denne 

licensnægtelse udelukkede derfor konkurrencen. 

IMS: 

IMS var verdensudbyder af information til medicinal- og sundhedsindustrien. IMS nægtede at meddele 

licens til sine konkurrenter således, at de fik adgang til deres såkaldte 1.860 blokstruktur, som var en 

database hvor byerne var opdelt efter postnumre. Konkurrenterne havde behov for denne adgang for at 

kunne konkurrere på markedet, hvorfor nægtelsen udelukkede konkurrencen. 

 

Microsoft: 

Microsoft nægtede at udlevere grænsefladeinformationer til konkurrenter således, at de også havde 

mulighed for at skabe et kompatibelt produkt. De havde både en markedsandel på 90 % for 

styresystemer, tilbød et produkt, der tvang forbrugerne til at købe hele pakken, før de fik fuld 

interoperabilitet. Nægtelsen var forbundet med risikoen for at konkurrencen ville blive udryddet på 

markedet og ville medføre, at den tekniske udvikling ville blive skadet. 

Før der foretages en analyse af hvordan de 4 juridiske betingelser kan forklares økonomisk, har måden 

markedet opdeles på og hvordan konkurrencen beskrives en vigtig betydning. Efterspørgslen og de 

omkostninger virksomhederne afholder, spiller vigtige roller. De vigtige faktorer er antallet af 

virksomheder, der er i konkurrence med hinanden, for at fastslå koncentrationsgraden. Eftersom køberne 

af de udbudte produkter er det vigtigste element, er det også vigtigt at analysere det fra forbrugernes 

side.  

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at undersøge de eventuelle adgangsbarrierer, der kan opstå.  
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4.3.1 Teori omkring fordele og omkostninger ved patenter 

I litteraturen er der tale om forskellige teorier hvad angår patenters omkostningerne og fordele. Disse 4 

teorier er, nemlig: 

1) Foregribelsen af et patent giver incitament og motivation til opfindelser - ”opfindelses 

motivationen”;  

2) Patenter og opfindelser fremkalder de nødvendige investeringer til at udvikle og 

kommercialisere dem - ”fremkalde kommercialiseringen”. Her tænkes på Bayh-Dole Act167, 

hvor universiteter eller andre institutioner gennem offentlige midler står for forskning og 

udviklingen af nogle produkter eller processer, som skal give virksomhederne incitament til at 

kommercialisere dem.; 

3) Patenter er en pris til samfundet, når opfindelserne videregives - ”videregivelse af information”; 

og 

4) Patenter muliggør en velordnet efterforskning af brede muligheder.168 

Disse teorier er ikke gensidigt udelukkende og kan også være overlappende. I det følgende vil disse 

teorier blive anvendt i de forskellige afvejninger en dominerende virksomhed har.  

 

4.3.2 Konkurrencemæssige fordele og ulemper ved en monopollignende stilling 

4.3.2.1 Fordele 
Den største fordel er, at det ikke er forbudt at have en dominerende stilling, jf. TEUF art. 102 men det er 

forbudt at misbruge sin dominerende stilling. Det, at man gennem lovgivningen får tildelt en eneret i 

form af belønning for sin innovative indsats kan føre til, at virksomheden kan brande sig på en helt 

anden måde og få et større og professionelt omdømme.  

Stordriftsfordele kan være en af fordelene hvis virksomheden har aftagende gennemsnitsomkostninger i 

forbindelse med produktionen af en given vare – også kaldet voksende skalaafkast. Det kan tider betale 

sig, at én virksomhed står for produktionen i stedet for, at mange virksomheder er involveret og det ikke 

kan betale sig.  

Den dominerende virksomhed vil være i besiddelse af en kapabilitet til at innovere efficient. Den har 

store skalaafkast og aftagende enhedsomkostninger og kan sætte prisen i forhold til de marginale 

omkostninger, hvor profitten er fantastisk. Den store profit kan anvendes strategisk til at geninvestere i 

ny teknologi for derefter at stimulere innovationen. Den dominerende virksomhed, der allerede er i 

                                                           
167 Mazzoleni, Roberto og Nelson R., Richard: Economic theories about the benefits and costs of patents, Journal of Economic Issues, December 

1998; pp. 1031-1052, s. 8 
168 Mazzoleni, Roberto og Nelson R., Richard: The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate, ELSEVIER 
1997, Research Policy 27, s. 174-175 
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besiddelse af et patent, har foretaget en forskning og udvikling af et givent produkt, hvorfor den allerede 

i det stadie har fået den fornødne erfaring, som vil gøre den i stand til at tage en præcis 

innovationsbeslutning.  

Derudover er den dominerende virksomhed i stand til at åbne op for nye markeder grundet dennes nye 

innovative frembringelse, hvilket vil føre til skalaafkast og højere efficiens og hvad der specielt er 

vigtigt er, at velfærden i samfundet vil stige.169 

Der er derfor tale om skabelse af incitamenter hos virksomheder til deres frembringelser og derved de 

nye variationer. Virksomheden, der får tildelt et patent, vil være i stand til at skabe et produkt, proces, 

tjenesteydelse mm., som jo i sig selv er værdifuldt for resten af samfundet og netop denne beskyttelse af 

opfindelsen vil være med til skabelsen af produktet og dermed investeringen i den fornødne forskning 

og udvikling af produktet. 

Variationsmekanismen kommer ind i billedet eftersom, fordelen ved at tjene monopollignende profit 

kan være, at det vil være med til at motivere virksomhederne til at udvikle nye produkter og samtidig 

opfinde nye metoder, der er billigere, hvad angår fremstillingen af disse.170 Virksomhederne tilskynder 

til innovation, eftersom de får en form for belønning for deres innovative indsats. Når der er tale om 

profit, som kan vindes hjem, er der tale om en selektering af frembringelsen. Hvis frembringelsen får 

succes på markedet og der sker en succesfuld selektering, vil det være profitabelt for virksomheden. 

Schumpeter støtter netop teorien om, at et marked har behov for oligopoler, eftersom disse kan 

finansiere investeringen i innovation, da der er en risiko at løbe. En virksomhed under fuldkommen 

konkurrence vil ikke turde, at investere i innovation uden at have en udsigt til at tjene investeringen 

hjem igen. Efter variationsmekanismen, som er uundværlig i den evolutionære proces, vil den nye 

frembringelse blive selekteret og gennem markedsmekanismen blive vurderet om hvorvidt denne har 

succes.171 Efter en succesfuld selektion af variationen vil producenten blive belønnet for sin innovative 

frembringelse gennem en tildeling af en eneret og nye markeder vil skabes for disse nye produkter. 172 

Det vil sige, at introduktionen af nye frembringelser vil blive holdt oppe imod de allerede eksisterende 

produkter og processer hvorfor ændringer i virksomhedens rutiner og innovationer realiseres.  

Virksomheden kan også drage fordel af at være den første til at afsætte og introducere produktet på 

markedet og hermed præsentere produktet for forbrugerne og i den grad andre virksomheder. Hurt og 

Schuchman understreger, at selvom first moveren står overfor højere faste omkostninger, har den stadig 

en stor fordel i at være first mover. De argumenterer for, at når first moveren har afsat sit produkt på 

                                                           
169 Sastry, Bhaskar: Market Structure and Incentives for Innovation, June 2005, s. 3 
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Sweet & Mawxwell 2006, s. 86-87 



Side 53 af 85 
 

markedet vil den være bedre i stand til at måle efterspørgslen på det pågældende produkt, hvorfor de vil 

være bedre i stand til at afsætte varer, der kan ”mætte” efterspørgslen på produktet til den forventede 

pris.173 Netop denne viden vil være en vigtig faktor hvad angår deres produktion og tilpasningen af 

denne i forhold til efterspørgslen. De vil således opnå en anden viden end de imiterende virksomheder. 

Eftersom de imiterende aktører ikke har den fornødne viden om efterspørgslen på markedet, vil de 

muligvis afsætte deres produkter i samme størrelsesorden som first moveren, for at dække deres 

gennemsnitsomkostninger, som jo er betydelig lavere end first moverens. Ydermere har first moveren 

den fordel, at det vil tage den imiterende virksomhed tid, at stifte bekendtskab med first moverens 

frembringelse. I mellemtiden kan first moveren investere mere i sin frembringelse eller brandingen af 

denne for derefter, at kunne skabe det helt rigtige image og få den erfaring, der skal til for at blive mere 

succesfuld.  

Lieberman og Montgomery bekræfter også fordelene ved at være first mover i deres artikel ”First Mover 

Advantages” fra 1988, som har modtaget en pris. De konkluderede, at det at være en first mover er en 

foretrukken strategi netop på grund af de fordele, der kan være forbundet med det. De vigtigste faktorer 

for at være først mover afhænger af variationen, de ressourcer og kapabiliteten, som virksomheden 

besidder. Hvis virksomhedens stærke side er at innovere og opfinde fantastiske frembringelser, skal den 

være first mover for blandt andet at kunne opnå netværks effekter. 174 Netværks effekt er, at den 

nytteværdi et produkt har for en forbruger også kan have samme værdi for andre mennesker og jo flere 

mennesker, der deltager i dette netværk, jo mere fordelagtigt er det både for forbrugerne og selve 

virksomheden. Denne netværks effekt vil dog blive anset for værende endnu en strategi fra 

virksomhedens side, hvorfor de også bør lægge stor vægt på en succesfuld branding af deres produkter. 

Brandingen vil blandt andet synes at være succesfuld selekteret på markedet, når produktet kan anses for 

værende en industri standard.175  

Sidst men ikke mindst understreger Lieberman og Montgomery forbrugernes omkostninger, der måtte 

være forbundet med hensyn til at skifte til et andet produkt. Med dette menes, at aktører, der overfører 

via transmission, skal investere i ekstra ressourcer for at tiltrække first moverens kunder. Disse 

omkostninger kan stamme fra de ressourcer og den tid det har kostet kunden at kvalificere den nye 

udbyders produkter. Kunden har muligvis stiftet kendskab til first moverens produkter i længere periode 

og kan synes, at det for omkostningsfuldt, at skifte til et andet brand.176 
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Dette har også en høj signalværdi for virksomheden idet, den succesfuld selekterede variant vil opbygge 

virksomhedens brand, omtale, eventuelt tjene forbrugernes loyalitet, tilføre værdi for forbrugerne og til 

en vis grad signalere virksomhedens magt. Det nye produkt og patentet har også en signalværdi hvad 

angår investorer. Et patent kan også signalere, at virksomheden står for kvalitet, hvilket kan tiltrække 

investorer til virksomheden. 

Endnu en kendt fordel ved eneretten er incitamentet til forskning og udvikling, herunder opnåelse af en 

patentretlig eller ejendomsretlig beskyttelse, som forhindrer andre i at overføre via 

transmissionsmekanismen.177 Baggrunden for, at beskyttelsen især har stor betydning for den innovative 

virksomhed bunder ud i frygten for, at udvikle noget for derefter at finde ud af, at konkurrenterne har 

imiteret dette nye produkt via transmissionsmekanismen.178  

Innovation, kreativitet, ny viden og information har en stor social værdi. Uden beskyttelse vil free rider 

problematikken muligvis opstå. Virksomheder, der ikke selv har investeret i forskning og udvikling vil 

gennem arvelighedsmekanismen videreudvikle den innovative virksomheds opfindelse, uden selv at 

afholde de store omkostninger. Når free riders ikke selv har afholdt omkostninger forbundet med 

forskningen og udviklingen af en frembringelse, kan de muligvis sætte priserne lavt og i sidste ende 

drive innovatøren ud af markedet. Denne beskyttelse, som den dominerende virksomhed kan opnå 

gennem et patent er, at de på længere sigt kan tjene et marginalt afkast, der muligvis kan dække de 

afholdte marginale omkostninger i forbindelse med forskningen og udviklingen af produktet.179  

Endnu en utrolig vigtig faktor hvad angår patenter er, at offentliggørelse af den tidligere viden, som 

virksomheden sidder inde med, har ligeledes en stor social værdi, da videreudvikling via 

transmissionsmekanismen, kan baseres på denne viden. Så en idé kan medføre fremkomsten af endnu en 

ny idé – hermed også kaldet kumulativ innovation. En innovativ frembringelse vil ikke kunne blive 

foretaget havde det ikke være for tidligere frembringelser og netop dette giver en god forklaring på, 

hvad kerneformålet med patenter og vigtigheden af transmissionsmekanismen er. Dette peger i retning 

af Schumpeters arvelighedsmekanisme, hvor i tilfælde af, at den innovative virksomheds frembringelse 

får succes, så vil andre aktører på markedet drage fordel ved at overføre denne nye viden via 

arvelighedsmekanismen. Her vil der ske en udviskning af gamle metoder og produkter, eftersom den 

nye frembringelse vil blive nedarvet i det økonomiske system. De andre konkurrenter vil være på jagt 

efter at videreudvikle frembringelsen. 

Offentliggørelse, vidensdeling og videreudvikling er utrolig vigtigt for markedsaktørerne og den 

samfundsøkonomiske vækst og teknologiske udvikling. Offentliggørelse kan også være med til at 
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begrænse og til den grad forhindre, at der sker en dobbeltforskning hvor ressourcerne går tabt. Netop 

dette skal være med til at gøre forskningen og udviklingen af produkter og processer billigere og mere 

effektivt for andre konkurrenter. 

Endelig kan der være tale om en gensidig nytte af en overdragelse af en rettighed i form af licens eller 

en aftale. Hvis modparten er i besiddelse af en anden teknologi, eller hvad der nu måtte til for at 

forbedre produktet, vil begge parter i dette tilfælde muligvis kunne sørge for at maksimere deres 

værdiskabelse.180 Denne forøgede værdiskabelse vil både være til fordel for den enkelte virksomhed, 

som gør en indsats, men også for samfundet.  

Arvelighedsmekanismen har en effekt på innovationen ved, at der bliver sat pres på den dominerende 

virksomhed, så den ikke misbruger sin stilling og derfor tilpasse sine omkostninger og produktion 

således, at den operer så efficient som muligt, netop fordi denne deler markedet med nye indtrængere.181 

 

4.3.2.2 Ulemper 

Der er også ulemper ved at have en lovlig eneret over en frembringelse, som der er fordele. Ulempen og 

den uheldige situation kan forekomme, når virksomheden misbruger sin dominerende stilling, for at 

bibeholde sin stilling på markedet og hæmmer transmissionsmekanismen. Dette kan komme på tale ved 

at nægte at meddele licens og informationer til konkurrenterne, som bevidst forhindrer 

transmissionsmekanismen i at virke optimalt. Konkurrenterne kan ikke imitere og overføre den nye 

viden via transmissionsmekanismen, hvilket betyder, at markedet ikke bliver dynamisk. Markedet bliver 

statisk og der sker ingen variation hvorfor der ikke kommer fornyelser. 

Længden af et patent kan, for nogle, synes at være for lang og give anledning til, at flere virksomheder 

med en eneret kan misbruge deres stilling. Et modsvar hertil kunne være, at samfundet er i konstant 

forandring, der er et stort teknologisk fremskridt og udvikling og forbrugerne har ikke så svært ved at 

substituere til andre lignende varer. Et andet argument kan være, at længden af patentet kan være 

irrelevant, eftersom nye variationer kan eliminere efterspørgslen på gamle produkter. Dette argument 

støtter Schumpeter i øvrigt også, eftersom han mener, at den særlige genstand for kapitalismen netop er, 

at nye produkter udskifter gamle produkter og nye virksomheder ødelægger de eksisterende.182  

Hvis virksomheden misbruger sin dominerende stilling kan det medføre, at der sker en indgriben i dens 

rettighed, hvorfor den skal udstede tvangslicens. I økonomisk teori kan tvangslicens oversættes til, at 

man prøver at fremme samfundets interesser fremfor patentholderens private interesser, for netop at 
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sørge for, at transmissionsmekanismen fungerer optimalt.183 Patenthaveren vil dog stadig kunne tjene 

sin investering i dette tilfælde, selvom denne udsteder en licens mod egen vilje. Patenthaveren vil ikke 

bryde sig om dette scenarie, da det er et indgreb i hans rettighed og frembringelse, som han har opfundet 

og udviklet og ikke vil give anledning til overførsel gennem arvelighedsmekanismen. Yderligere kan 

tvangslicens muligvis have en påvirkning på incitamentet til at innovere og investere i F&U.184  

 

4.3.2.2.1 Approprieringsproblemet 

Det bliver problematisk, når virksomhederne på et marked ikke vil involvere sig i et antal innovative 

projekter, fordi de efterfølgende ikke kan få approprieret deres omkostninger. Dette fordi, de ikke kan 

beskytte deres frembringelser fra, at andre virksomheder videreudvikler gennem 

arvelighedsmekanismen og der sker en indgriben i deres rettighed.  Dette kan have en negativ effekt på 

incitamentet til at innovere og den økonomiske vækst, da der vil opstå imiterende aktører.185  

Approprieringsproblemet vil hæmme variationsmekanismen, som er innovation og giver mulighed for 

imitation og dermed arvelighed. Når den vigtigste mekanisme i evolutionsprocessen, nemlig 

variationsmekanismen hæmmes, vil der ikke ske selektering på markedet, hvilket vil udelukke andre i at 

imitere hvorfor arvelighedsmekanismen ikke kan realiseres. Når 

arvelighedsmekanismen/transmissionsmekanismen ikke kan finde sted, vil viden ikke blive overført og 

resultere i, at markedet ikke vil være dynamisk. 

Variationsmekanismen hæmmes i det tilfælde, hvis den innovative og kreative frembringelse bliver 

succesfuld selekteret og bliver derfor profitabel, så vil andre aktører hurtig have et incitament til at 

imitere frembringelsen. Frembringelsen, nyheden, den nye viden vil blive nedarvet i det økonomiske 

system og gamle metoder vil blive konkurreret væk, netop fordi andre aktører vil imitere og 

videreudvikle den nye frembringelse.186 Hvis virksomheden forsøger at forhindre 

arvelighedsmekanismen på grund af frygten for imiterende virksomheder, så vil variation ikke kunne 

komme på tale og dermed heller ingen fornyelser. Transmissionsmekanismen skaber inerti, stabilitet og 

dermed harmoni blandt de tre mekanismer. Den skaber balance mellem variation og selektion. I tilfælde 

af, at transmissionsmekanismen sættes ud af kraft, så vil markedet enten dø fordi der ikke sker 

innovation eller innovere sig selv ihjel, fordi der sker for mange innovationer og dermed en ophedning. 

Patenter er en mulig løsning på problemet, eftersom frembringelsen vil være beskyttet i en periode og 

skabe incitament til at innovere. Problemet med denne form for beskyttelse er, at virksomheden skal 
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offentliggøre deres viden til gavn for samfundet og forbrugerne og skabe mulighed for videreudvikling 

gennem arvelighedsmekanismen. Dette vil muligvis medføre, at virksomhederne bliver afskrækkede fra 

at investere i innovation, hvis der alligevel vil ske et indgreb i deres rettighed og de imod deres vilje er 

nødt til at meddele licens til tredjemand eller, at andre aktører kan videreudvikle frembringelsen. Hvis 

tvangslicens kommer på tale vil det muligvis medføre, at virksomhederne vælger at hemmeligholde 

deres opfindelser fremfor offentliggørelse, som samfundet ellers ville gavne af.187 Hemmeligholdelse vil 

forårsage, at variationsmekanismen bevidst vil hæmmes hvorfor selektionsmekanismen vil sættes ud af 

kraft og markedet derfor bliver statisk. Dette vil derfor betyde, at andre virksomheder ikke vil kunne 

overføre via transmissionsmekanismen og udbyde nye, billiger variationer til god kvalitet. 

Hemmeligholdelse vil udelukke arvelighedsmekanismen og være en stor barrikade for vidensdelingen. 

Man skal dog være lidt kritisk hvad angår hemmeligholdelse og hvilken industri man befinder sig i. 

Hemmeligholdelse hvad angår et produkt vil også medføre, at samfundet mister den viden og 

information hvad angår produktet, men konkurrenterne vil forsøge sig frem alt efter hvordan 

efterspørgslen er på markedet. Tager man derimod en proces som et eksempel, vil situationen være lidt 

anderledes. Her vil det være sværere for konkurrenter at videreudvikle en proces, som de ikke har 

informationer om eller adgang til. En proces kan være en lille chip monteret i et produkt, som kan være 

utrolig svær at spore. Free riders kan, som nævnt tidligere, sætte prisen lavere end patentholderen og 

eventuelt drive patentholderen ud af markedet. Netop dette scenarie kan afskrække virksomheder – ex 

ante – i at investere i innovation hvilket vil resultere i, at samfundet vil påvirkes negativt af det. 

Et andet scenarie kunne være de såkaldte imitationsbarrierer der måtte opstå, alt afhængigt af hvilket 

produkt eller proces der ville være tale om. Disse barrierer opstår, når frembringelser af natur er utrolig 

sværere at imitere og kopiere. Dette vil rettighedshaveren kunne drage fordel af og dermed oparbejde en 

fortsat konkurrencemæssig fordel.  

 

4.3.2.2.2 Viden som et offentligt gode? 

Baggrunden for hvorfor approprieringsroblemet opstår, er fordi den nye viden og frembringelsen i et 

vist omfang kan have karakter af at være et offentligt gode. Dette betyder ikke nødvendigvis, at 

frembringelsen skal fremstilles i al offentlighed men, at frembringelsen skal kunne anvendes af mange 

virksomheder på samme tid uden at frembringelsens størrelse skal afhænge af hvor mange der bruger 

det. Patentering skal ses som et middel til at gøre godet privat grundet belønning og for at kunne skabe 

incitamenter til at innovere og sætte gang i variationsmekanismen, så der kan ske selektion for blandt 

andet at kunne sætte gang i konkurrencen på markedet. Formålet med patenter er, at skabe incitamenter 
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til gavn for den økonomiske vækst, hvorfor netop dette punkt hurtigt kan blive overset, når først 

frembringelsen er bragt i omløb på markedet.  

Hvis aktørerne bestemmer hvad samfundet producerer så vil det betyde, at alt hvad der bliver produceret 

i samfundet også bør anses for at være kollektivt ejet af samfundet. Innovationer kunne derfor tænkes at 

være kollektivt ejet af alle, eftersom individer er et produkt af samfundet. Karl Marx og Frederick 

Engels støtter dette synspunkt ved at sige, at intellektuelle ejendomme og idéer altid er et produkt af 

samfundet og vil bedre kunne tjene samfundet hvis denne viden blev delt ud og forbedret og 

videreudviklet via transmissionsmekanismen.188  De er hermed fortaler for, at der skal ske variation og 

transmission. 

Wilfred Dolfsma bekræfter dette og mener, at adgangen til samme information og viden forhindrer ikke 

andres anvendelse af det samtidigt, idet individer kan anvende denne viden forskelligt, fordi de har 

forskellige verdenssyn. Hvis den nye viden har nogen betydning i et større sammenhæng for 

modtageren, så bliver det en del af hans krop, som er klar til at overføre og dermed viderebygge.189 Med 

dette tænkes på, at den nye frembringelse skal overlades til markedsmekanismen og i tilfælde af, at den 

bliver selekteret, så kan transmission sættes i kraft og frembringelsen kan videreudvikles til fordel for 

forbrugerne. Michael Polanyi mener, at enhver viden/oplysning, der skal transplanteres fra en person til 

en anden er modtagelig, som modtageren integrerer i en større enhed af den viden han allerede 

besidder.190 

Det vil sige, at dette gode er ikke-rivaliserende hvilket betyder, at mange kan bruge den på samme tid 

uden at det har en indflydelse på forskellige individers/virksomheders samtidige brug af denne viden. 

Paul Samuelson deler samme synspunkt og påpeger, at når først variationsmekanismen og dermed den 

nye viden er blevet introduceret på markedet vil den have karakter af at være ikke-ekskluderbar og 

rettighedshaveren kan derfor ikke forhindre andre i at overføre via transmissionsmekanismen, selvom 

rettighedshaveren jo gennem lovgivningen kan udelukke andre i at anvende den beskyttede 

frembringelse.191 Han mener, at virksomheden ikke kan forhindre, at der sker en transmission, da 

variationen har karakter af at være et offentligt gode.  

Joseph Stiglitz støtter også dette ved netop at sige, at denne viden kan stimulere andre til at få endnu en 

ide med større kommerciel værdi, når den transmitteres.192 Yderligere mener Stiglitz, at der ikke er 

nogle marginale omkostninger forbundet med brugen af denne viden og forbinder det med efficiens 
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begrebet. Det er mere efficient, at distribuere viden ”gratis” til alle end at forbyde andre i at gøre brug af 

den. Det vil sige, hvis rettighedshaveren forbeholder denne viden til sig selv, vil det medføre en 

inefficient situation, hvorfor den med lethed vil kunne sætte priserne højt og udbyde mindre mængder. 

Denne situation vil have en negativ virkning på innovation og imitation hvor transmissionsmekanismen 

ikke vil fungere optimalt og nye og videreudviklede frembringelser ikke vil opstå. 

Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, har samfundet en interesse i at fremme den statiske efficiens og 

anser innovative frembringelser, som værende offentlige goder. Det resulterer i, at der vil ske større 

vidensspredning via arvelighedsmekanismen, på kort sigt. Men på længere sigt, vil det være med til at 

bremse den teknologiske udvikling og herunder den økonomiske vækst. 

Hvis samfundet alene var interesseret i at fremme dynamisk efficiens, så kunne man forestille sig, at 

forekomsten af en stærk beskyttelse og incitamenterne til at innovere ville vokse, hvorfor den 

økonomiske vækst i forskning og nye frembringelser ville stige. Der vil ske en større grad af 

transmission, netop fordi variationsmekanismen vil være i fokus sammen med selektering.  Netop dette 

scenarie kunne medføre manglende vidensspredning i samfundet, monopollignende priser til skade for 

forbrugerne og dødvægtstab på kort sigt. Men på længere sigt vil det befinde sig i en dynamisk 

situation, når vinderne er blevet selekterede.  

 

 

4.4 Adgangsbarrierer 

Joe Bain definerer adgangsbarrierer som: 

“Entry barriers are costs that must be borne by a firm that seeks to 

enter an industry but is not borne by firms already in the industry.”193 

Når der på et marked er tale om høj profit og vækst, vil det som regel tiltrække indtrængen. Det er især 

vigtigt hvis en dominerende virksomhed er i besiddelse af en stor markedsandel. De faktorer, der blandt 

andet lægges vægt på, er omkostningerne og den tid det tager at komme ind på et givent marked.  

Hvis en virksomhed med dominerende stilling er udsat for konkurrence, vil den muligvis handle 

strategisk og dermed prøve at afskrække den nye virksomhed i at komme ind på markedet, ved bevidst 

at hæmme variationsmekanismen. Hvis en opfinder finder ud af, at der er andre opfindere i spillet, vil 

patenteringen være begrænset. Dette scenarie kan muligvis opstå i tilfælde af fri adgang og konkurrence 

i forskning og udvikling. Virksomhedens afkast vil ikke længere afhænge af dens frembringelser, men 

mere af hvem der først kan frembringe den. Dette vil pege i retning af hvem der skal løbe afsted med 
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first mover sejren eftersom frygten vil ligge i, at de alle på en eller anden måde vil konkurrere om det 

samme mål.  

Ud fra Schumpeters kreative destruktion, så kan en first mover også være en ulempe for virksomheden. 

Dette fordi eksisterende produkter vil blive udskiftet med nye produkter og processer, som den 

efterfølgende aktør kan introducere på markedet. Det kan medføre, at den efterfølgende aktør har en 

bedre frembringelse, som vil forårsage, at eksistensen af first moverens frembringelse efterhånden 

udviskes. Altså vil arvelighedsmekanismen bevidst blive forsøgt at blive sat ud af kraft således, at 

imitation ikke vil kunne komme på tale hvorfor fornyelser ikke vil blive introduceret på markedet. 

Derfor vil den dominerende virksomhed, som har fået tildelt et patent, bevidst forsøge, at dette scenarie 

realiseres, så han kan være alene om sin opfindelse. 

For at kunne konkurrere mod en virksomhed med et patent, skal den potentielle indtrænger enten 

frembringe en opfindelse udenom patenthaverens eller komme ind på markedet ved at være licenstager. 

Netop fordi patenthaveren har ret til at udelukke andre i at anvende det patenterede produkt, kan denne 

sammen med sin stilling, skabe adgangsbarriere for potentielle indtrængere i at skabe nye varianter.194 

Disse strategiske adgangsbarrierer, skabt fra rettighedshaveren, er gjort med henblik på at reducere den 

risiko for, at de potentielle indtrængere vil komme ind på markedet og dermed imitere 

rettighedshaverens opfindelse og foretage en kumulativ innovation gennem transmissionsmekanismen. 

Den dominerende virksomheds adfærd, som er foretaget med henblik på at hæmme 

variationsmekanismen, kan også afhænge af, at den potentielle indtrænger finder markedet attraktivt og 

vil af den grund foretage forskning og udvikling af et produkt eller proces for at kunne komme ind på 

markedet. Som en defensiv adfærd kunne det antages, at den dominerende virksomhed vil have et stærkt 

incitament til at overinvestere for at skabe en adgangsbarriere for den potentielle indtrænger. Den 

dominerende virksomhed vil derfor befinde sig i et spil, hvor dennes adfærd påvirkes af den potentielle 

indtrængers adfærd, som vil medføre overinvestering og prøve at forhindre ex-post 

selektionsmekanismen. 195 Rettighedshaverens adfærd hæmmer transmissionen af frembringelser, 

hvorfor denne muligvis kan innovere sig selv ihjel eftersom, der ikke sker overførsler af den nye viden 

på markedet. Dette vil forhindre, at dynamikken på markedet går i stå og markedet vil være statisk. 

En anden grund til denne adfærd er den dominerende virksomheds incitament til at frembringe et 

produkt eller proces. Hvis adgangen til markedet kan ske uden de store besværligheder vil det betyde, at 

der vil være flere opfindere og chancerne for at rettighedshaveren kan selektere sig yderligere på 

markedet vil formindskes. Det vil endvidere også være sværere for den enkelte virksomhed at selektere 

                                                           
194 Carlton, W. Dennis og Perloff, M. Jeffrey: Modern Industrial Organization, 4. Udgave, Pearson Addison Wesley 2005, s. 76-77 
195 Nicita, Antonio og Vatiero, Massimiliano; Incomplete Contracts, Irreversible Investments and Entry Deterrence, University of Siena, Department 
of Economics, JEL CODE:D23, D85, L14, s. 2 
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sig, eftersom flere opfindere vil betyde, at der vil ske en bedre selektering, fordi flere eksperimenter 

forøger den forventede værdi af det bedste udfald og dermed også det bedste afkast for den virksomhed, 

der løber med sejren. For at undgå dette scenarie vil rettighedshaveren forsøge sig frem med strategiske 

skridt for at påvirke ex-ante incitamenterne og dermed variationsmekanismen. 

Bain (1956) identificerer også 3 former for adgangsbarriere, som potentielle indtrængere kan møde196 og 

derudover kan der også være andre former for barrierer, som anført for neden. 197 

Når der er tale om strukturelle adgangsbegrænsninger er der tale om, at hverken de potentielle 

indtrængere eller eksisterende virksomheder på markedet har kontrol over dem. De strukturelle 

adgangsbarrierer kendetegnes, som de strukturer, der befinder sig i industrien og som kan forklares ud 

fra legale eller geografiske barrierer. Disse kan også beskrives som de barrierer Bains har opstillet 

ovenfor. Disse strukturelle barrierer vanskeliggør variationsmekanismen for potentielle konkurrenter. 

Adgangsbegrænsninger er ikke godt for hverken potentielle indtrængere, forbrugere eller samfundet. 

Adgangsbarrierer kan hæmme og til den grad forhindre, at nye variationer opstår med mulighed for 

imitation, netop fordi transmissionsmekanismen også sættes ud af kraft som følge af barrieren. Dette vil 

påvirke velfærden negativt i og med nye og gode variationer ikke kan blive selekteret på markedet. Ved, 

at rettighedshaveren bruger sit patent som en barriere for potentielle indtrængere, kan det medføre, at 

denne føler sig mindre truet af udfordringer, som den ellers ville havde der været flere konkurrenter, 

som havde selekteret sig på markedet. Den dominerende virksomhed bruger sit patent som en strategisk 

adgangsbarriere, for at afskrække potentielle indtrængeres forsøg på at sætte gang i 

variationsmekanismen og dermed transmissionsprocessen, fordi disse kan imitere og overføre den nye 

viden, som rettighedshaverens frembringelse har medført. De potentielle indtrængere vil derfor selektere 

sig på markedet med de dertilhørende lavere priser, hvilket i sidste ende vil forårsage, at den 

dominerende virksomhed ikke længere har så store chancer for at beholde sin andel, som han havde, da 

han var i besiddelse af patentet. Rettighedshaveren prøver gennem denne adfærd, at forsvare sin 

markedsmagt og påvirke den potentielle indtrængers ex-ante incitamenter samt omkostninger forbundet 

med adgangen til markedet.198 Dette bekræfter Joseph Stiglitz også idet han understreger, at 

rettighedshaveren gennem denne adfærd prøver at hæve omkostningerne for de potentielle indtrængere 

og afskrække dem fra at innovere således, at gode variationer ikke fremkommer. Dette medfører, at 

                                                           
196 Ibid, s. 79: Absolut omkostningsfordel (hvis patenthaveren kan optjene en overskudsprofit uden frygten for nye indtrængere); Skalaøkonomi - når 

omkostninger falder for hver et ekstra produceret output; og Produktdifferentiering(når relaterede produkter ikke anses for værende substitutter). 
197 Pindyck, S. Robert og Rubinfeld, L. Daniel: Microeconomics, 6. udgave, Pearson Prentice Hall 2005, s. 283-284 og 497-498, herunder: Patenter; 

Begrænsningen i prissættelsen; Omkostningsfordele; Reklame og markedsføring; Forskning- og udviklingsomkostninger og Sunk-cost. 

198 Paganetto, Luigi: Knowledge economy, Information Technologies and Growth, Ashgate Publishing Limited 2004, s. 206 
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viden ikke bliver overført via arvelighedsmekanismen, hvorfor rettighedshaveren kan forhøje sin profit 

hvis han kan udelukke de potentielle indtrængere fra at komme ind på markedet.199 

Rettighedshaveren kan også anvende licens som en strategisk adgangsbarriere og som vil medføre en 

ulempe for samfundet, forbrugerne og selektionsmekanismen. Gallini200 støtter dette synspunkt og 

anfører, at licenser også kan medføre lavere priser på markedet og dermed forhindre konkurrenternes 

adgang til at skabe variation på markedet, som kunne have været selekteret af markedsmekanismen. 

Hvis man skulle antage, at der var tale om en indtrænger, så ville rettighedshaverens optimale licens 

strategi bero på opnåelse af en profitmaksimerende profit og de dertilhørende høje licensafgifter 

sammenholdt med andre gebyrer. Det skal stadig være profitmaksimerende for rettighedshaveren at 

meddele frivillig licens til en anden virksomhed. Grundet sin dominerende stilling, vil den vælge at 

holde priserne høje. Men den dominerende virksomhed vil stadig frygte arvelighedsmekanismens virken 

og konkurrenternes videreudvikling via transmissionsmekanismen. Derfor vil den have i tankerne at 

lægge en ny strategi for at forhindre variationsmekanismens funktion i at virke. Prisen vil derfor sættes 

ned for, at reducere attraktiviteten af markedet og dermed afskrække potentielle konkurrenter i at 

selektere sig på markedet. Dette strategiske tiltag vil medføre, at markedet bliver statisk og fornyelser 

vil ikke opstå. Dette vil være en ulempe for velfærden, eftersom nye konkurrenter ikke vil kunne 

selektere sig på markedet, hvorfor selektionsmekanismen vil være under risiko for at blive elimineret og 

forbrugerne vil ikke have ret mange udbydere at vælge imellem. Ved at sætte prisen ned overføres nogle 

af den dominerende virksomheds fordele til forbrugerne. Men forbrugernes tab forhøjes, da 

alternativomkostningerne af den dominerende virksomheds ekspansion vil betyde et tab for 

forbrugervelfærden. Dette fordi den progressive virksomhed begrænser sit output til at ligge under det 

konkurrencedygtige niveau, forholdsmæssigt mere efter at have innoveret.201 

Derudover har den dominerende virksomhed i sit forsknings- og udviklingsstadie sammenholdt med 

dennes erfaring på markedet, have et incitament til at innovere hurtigere for at bibeholde sin 

markedsandel og de høje profitter.202 Rationalet bag dette er, at den dominerende virksomhed har en 

større magt og behov for at bibeholde sin andel i forhold til en konkurrents behov for netop at 

udkonkurrere de andre konkurrenter. Dette fordi virksomheden vil tilegne sig udbyttet af (”appropriere”) 

sin innovation, hvorfor denne vil prøve at opstille adgangsbarrierer for de potentielle indtrængere, så de 

ikke får adgang og dermed mulighed for at selektere sig på markedet for derefter at imitere 

rettighedshaverens frembringelse gennem transmissionsmekanismen. 

                                                           
199 Stiglitz E., Joseph: Economic Foundations of Intellectual Property Rights, 2008, s. 1710 
200 Gallini, Nancy og Scotchmer, Suzanne: Intellectual Property: When is the Best Incentive System?, MIT Press 2002, Volume 2, s. 64 
201 Sastry, Bhaskar: Market Structure and Incentives for Innovation, June 2005, s. 5 
202 Ibid., s. 3 
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Dette kan have en negativ påvirkning på den dominerende virksomheds evne til at innovere lige så 

aggressivt hvis den ellers ville, var den i en mere intens konkurrence med potentielle konkurrenter. På 

den anden side, kan rettighedshaveren gøre brug af muligheden til at innovere videre. 203 Her vil den 

dominerende virksomhed gøre brug af sin erfaring og finansielle muligheder for fortsat at innovere med 

det formål, at introducere markedet for nye frembringelser, hvilket kan virke afskrækkende på 

potentielle indtrængeres forsøg på at skabe nye variationer. Den dominerende virksomhed kan også 

vælge at overinvestere blot for at gøre det vanskeligere og dyrere for den potentielle indtrænger at skabe 

variation på markedet.204 Den dominerende virksomheds adfærd kan muligvis medføre, at 

konkurrenternes aktiviteter kan være uøkonomiske.  

Den dominerende virksomhed kan også handle strategisk ved at gå målrettet efter en ny potentiel 

indtrænger for at sende et signal til andre potentielle indtrængere om, at holde sig fra at skabe nye 

variationer med henblik på at selektere sig på markedet. Hvis det sidste er tilfældet, ville endnu en ny 

frembringelse måske ikke opstå havde det ikke været på grund af truslen om potentielle indtrængere. 

Altså vil transmissionsmekanismen atter træde ud af kraft og vil derfor hæmme variationsmekanismen, 

hvor nye og gode variationer ikke vil have mulighed for at blive selekteret. 

Ser man på den dominerende virksomhed med Arrows briller, så kan der være risiko for, at den 

dominerende virksomhed kan ”hvile” i sin dovenskab, som vil svække på dennes evne til at reagere på 

udefrakommende trusler. Den dominerende virksomhed vil sidde fast i sine investeringer og bestemte 

områder og vil derfor ikke kunne være i stand til at videreudvikle sin frembringelse. First moveren vil 

ende i en ufleksibel situation hvor dens ”gamle” produkt vil blive kannibaliseret og dermed ikke 

generere en høj profit eller tilføre yderlige værdi. Denne proces betegner Lieberman og Montgomery for 

”inerti”, som kommer fra at yde passiv modstand mod en ydre påvirkning, som virksomheden måtte 

være udsat for og som er speciel farlig, når denne er uagtsom og ikke længere reagerer på forbrugernes 

behov eller de ydre trusler.205  

 

4.4.1 Network effects 

Netværkseffekten kan også have en betydelig indflydelse på, at variationsmekanismen kan bringe 

virksomheden i en yderst profitabel position efter selektion og konkurrenterne i dårlig position.206  

Hvis virksomheden har formået at skabe et yderst innovativt produkt og derved sørget for at brande det 

og gjort en ekstra indsats hvad angår markedsføringen af produktet, så vil de kunne opnå en brand-

loyalitet hos forbrugerne. Den nytteværdi et produkt har for en forbruger kan også have samme værdi 

                                                           
203 Etro, Federico: Competition, Innovation and Antitrust, 1.  Udgave, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, s. 33 
204 Nicita, Antonio og Vatiero, Massimiliano: Incomplete Contracts, Irriversible Investments and Entry Deterrence, JEL CODE: D23, D85, L14, s. 11 
205 Lieberman, Marvin og Montgomery, David: First-Mover Advantages, JSTOR 1988,  Strategic Management Journal, Volume 9, s. 48 
206 Page H., William og Lopatka E., John : Network Externalities, 1999, s. 952 og 956 
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for andre mennesker; og jo flere mennesker, der deltager i netværket, jo mere fordelagtigt er det både for 

forbrugerne og selve virksomheden. Netværkseffekten er, når et produkts værdi stiger i takt med hvor 

mange mennesker der bruger det og værdien stiger mere, jo flere deltagere, der er tale om. Hvis 

virksomhedens produkter er blevet så populære hos forbrugerne og netværkseffekten er så stærk, så kan 

virksomheden strække sin monopollignende magt ud - selv efter udløbet af patentets løbetid. Dette kan 

den dominerende virksomhed gøre, eftersom efterspørgslen på produkterne vil stige. Dette vil kunne 

have en negativ effekt for konkurrenterne, der endelig får adgang til markedet med deres variationer, 

men ikke bliver selekterede, selvom deres frembringelse til en vis grad vil være forbundet med de 

originale patenterede produkter. Dette vil skade effektiviteten af selektionsmekanismen. 
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4.5 - 1+3) Uundværlighed og nægtelsen forhindrer fremkomsten af et nyt 

produkt 
 

Uundværlighed er en af betingelserne, der skal opfyldes, når tvangslicens meddeles. Rettighedshaverens 

produkt skal være uundværligt for konkurrenten og forhindre transmissionsmekanismen i at virke og 

dermed vanskeliggøre arvelighedsmekanismen i at virke på det afledte marked. For at denne betingelse 

anses for at være opfyldt, skal der kunne påvises, at nægtelsen har en negativ effekt på den effektive 

konkurrence på markedet. 

 

Magill: 

Magill havde behov for de oplysninger om programlægningen, da det var et vigtigt basismateriale for et 

ugentligt tv-programblad. Denne oplysning var uundværlig for Magill, eftersom forbrugerne skulle købe 

de ugentlige programblade for hver enkel kanal for derefter at samle dem og få et overblik over de 

forskellige programmer og kanaler. 

 

IMS: 

IMS’ nægtelse gjorde det umuligt for konkurrenterne at konkurrere, eftersom denne var uundværlig for 

konkurrenterne i forbindelse med frembringelsen af et nyt produkt på det afledte marked. Anvendelsen 

af blokstrukturen var derfor absolut nødvendig og der fandtes heller ikke et faktisk eller potentielt 

alternativ til den.   

 

Microsoft: 

De oplysninger Microsoft sad inde med var uundværlige for de konkurrerende virksomheder, eftersom 

de havde behov for denne information til at skabe nye og bedre produkter til forbrugerne.  

 

I litteraturen og dommene bliver der tit refereret til det ”afledte marked”. En forklaring på det afledte 

marked, som til tider også kaldes det ”sekundære marked”, omfatter komplementære produkter af de 

opkøbte primære produkter. Det vil sige, at produkter i det afledte marked er dannet ud fra eksisterende 

produkter fra det primære marked.  

Jf. Bronner afgørelsen er det skønnet, at en facilitet er uundværlig, når der ikke eksisterer andre 

alternativer og når tekniske, juridiske eller økonomiske mål ikke kan gøre det muligt at opbygge en 
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alternativ facilitet.
 207 Det skal derfor kunne bevises, at variationsmekanismen hæmmes, grundet 

nægtelsen til adgangen til denne facilitet og effektiviteten af selektionsmekanismen skades. 

Hvad angår forhindringen af et nyt produkts opståen, vil den dominerende virksomheds adfærd 

medføre, at den potentielle indtrænger bliver afskrækket i at komme ind på markedet, grundet den viden 

om, at den dominerende virksomhed ikke rigtig bør udfordres. Den potentielle konkurrent vil derfor 

have mindre incitament til at investere i et nyt produkt, som vil forstyrre variationen hvorfor der ikke 

kommer fornyelser på markedet. I dette tilfælde synes den effektive konkurrence at være det styrende 

element, frem for beskyttelsen af rettighedshaverens frembringelse, eftersom forhindringen variation på 

markedet vil påvirke den selektionsmekanismen i negativ retning og markedet vil derfor være statisk. 

Microsoft er et godt eksempel på hvordan fremkomsten af et nyt produkt blev forhindret. Microsoft 

nægtede at udlevere de nødvendige oplysninger til deres konkurrenter, som der var behov for før de 

kunne udbyde produkter, der var kompatible med Windows styresystemer.  

En anden faktor ved Microsoft var tying og bundling af deres Windows Media Player til Windows 

styresystemet. Tying forekommer, når virksomheden gør salget af det primære produkt, betinget af 

købet af det sekundære produkt. Kun det primære produkt kan købes adskilt. Bundling forekommer, når 

to eller flere produkter er i samme pakke.  

Forbrugerne havde intet andet at vælge i mellem hvad angik Media Player, da de var ”forpligtede” til at 

købe hele pakken, hvis de egentlig kun havde behov for Windows styresystemet. Netop denne anden 

faktor i sagen har været med til at sætte en alvorlig begrænsning på den tekniske udvikling, som var til 

skade for forbrugerne, da de var nødsaget til at købe hele pakken og ikke selv kunne vælge. 

Konkurrenterne kunne derfor ikke skabe en ny variant, der kunne samarbejde med Microsofts produkter, 

som der var behov for, eftersom forbrugerne havde Microsofts styresystem, som gerne skulle kunne 

samarbejde med de øvrige produkter. Netop denne adfærd kunne både forhindre fremkomsten af et nyt 

produkt og medføre, at Microsoft kunne få opbygget en højere stilling på markedet hvad angik deres 

konkurrenter. Hvis Microsoft gav adgang til de interoperabilitets informationer til konkurrenterne, så 

ville det medføre, at konkurrenterne fik incitament til at differentiere styresystemet fra Microsofts 

produkt og dermed tilføre disse en øget værdi. Sammenlagt ville denne øgede værdi også have merværdi 

for Microsoft. Hermed ville der være tale om en kumulativ innovation til fordel for både 

virksomhederne og samfundet, eftersom transmissionsmekanismen ville fungere optimalt. 208 

                                                           
207 Sag C-7/97, præmis 43, 44, 45, 46 og 47 
208 Larouche, Pierre: The European Microsoft Case at the Crossroads of Competition Policy and Innovation, Tilburg Law and Economics Center 
(TILEC) 2008, s. 613 
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Virksomheders tying og bundling kan også begrundes med, at de vil tilbyde bedre eller billigere 

produkter til forbrugerne, eftersom der kan være tale om nogle økonomiske besparelser i produktionen 

og omkostningerne. Men denne begrundelse er ikke altid ligetil, eftersom tying og bundling også har en 

del økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser. Denne adfærd kan medføre, at eksisterende 

konkurrenter marginaliseres eller helt forlader markedet. Det kan på den anden side også skabe 

adgangsbarrierer for potentielle aktører og dermed udelukke transmissionsmekanismen. Når 

stordriftsfordele, network effects og høje adgangsbarrierer findes på markedet, vil sådan en strategi dog 

være mere sandsynlig og vellykket for den dominerende virksomhed.  

For at komme udenom denne strategi, har konkurrenterne behov for at overføre denne information via 

arvelighedsmekanismen på det afledte marked for at kunne selektere sig på markedet og udbyde 

differentierede varianter til forbrugerne. Hvis konkurrenterne kan selektere sig på markedet, kan de have 

en chance for at kunne overleve og sørge for, at transmissionsmekanismen virker optimalt.  

Vigtigheden af den tekniske udvikling i Bronner dommen bunder ud i, at den tekniske udvikling baner 

vej for overførsel gennem arvlighedsmekanismen, netop fordi de tunge forsknings- og 

udviklingsomkostninger er afholdt af rettighedshaveren. Konkurrenterne vil derfor lettere kunne tilbyde 

andre varianter, så varerne kan udbydes billigere til forbrugerne uden at dette svækker på kvaliteten, 

efter at have blevet selekteret succesfuldt. Disse faktorer vil medføre en højere økonomisk vækst for 

samfundet og medføre, at transmissionsmekanismen skaber balance mellem de øvrige mekanismer og 

medfører, at markedet bliver dynamisk. 

Det er en afgørende faktor at vurdere hvor vigtig rettighedshaverens produkter er for forbrugerne og om 

hvorvidt dennes produkter og systemer, kan samarbejde med konkurrenternes. Dette var ikke tilfældet 

med Microsoft, eftersom dennes informationer var uundværlige for konkurrenterne til at kunne selektere 

sig på markedet og skabe gode varianter på det afledte marked, hvorfor frembringelsen af et nyt produkt 

forhindredes gennem rettighedshaverens nægtelse.  
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4.6 - 4) Nægtelsen er ikke objektivt begrundet 
 

Hvis betingelserne 1,2 og 3 er opfyldt og der således er tale om et misbrug af dominerende stilling, kan 

virksomheden begrunde sin adfærd objektivt. Hvis der er holdbare og gode grunde til, at virksomheden 

har udvist denne handling, kan denne fritages. Problemet er, at der ikke har været megen succes med 

opfyldelsen af denne betingelse. Der vil derfor kommes med selvstændige bud på, hvad der eventuelt 

kunne have blevet lagt vægt på, når Domstolen ikke har godkendt en objektiv begrundelse. De 3 

virksomheders objektive begrundelser var ikke acceptable. 

Magill: 

Licensnægtelsen var begrundet i de immaterielle rettigheder, som virksomheden havde fået tildelt. De 

kunne derfor udelukke andre i at gøre brug af deres produkter eller tjenesteydelser.  

 

IMS: 

Licensnægtelsen til blokstrukturen var hermed også begrundet i de immaterielle rettigheder, som 

virksomheden havde fået tildelt.  

 

Microsoft: 

Microsoft brugte også deres immaterielle rettigheder som begrundelse for deres licensnægtelse. 

Yderligere, angav Microsoft efficiens som en objektiv begrundelse samt et modangreb.209 

 

I BP mod Kommissionen210 ansås et objektivt kriterium for at være opfyldt, eftersom der var tale om en 

krise, der havde påvirket hele branchen og af den grund medførte knaphed på udbudssiden, som 

forårsagede, at leverancen til forbrugerne var reduceret. Udbyderen kunne ikke anses for at misbruge sin 

dominerende stilling, eftersom krisen havde ramt branchen og det var ude af virksomhedens kontrol. Af 

denne grund udbød virksomheden mindre favorable produkter til sine kunder. Det var vigtigt at påvise, 

at man som virksomhed tog foranstaltninger i brug for at minimere ”skaden” og derved holde kunderne 

på markedet. 211 

Selvom den dominerende virksomhed har ret til at beskytte sine kommercielle interesser, så vil den ikke 

kunne få medhold for sin adfærd som ”forsvar af potentiel indtrænger”, som et objektivt kriterium.  

                                                           
209Rousseva, Ekaterina: The concept of “Objective Justification” of an Abuse of a Dominant Position: Can It Help to Modernise the Analysis under 
Article 82 EC?, Competition Law Review 2006, Volume 2, Issues 2, s. 55 
210 Sag 77/77 
211 Rousseva, Ekaterina: The concept of “Objective Justification” of an Abuse of a Dominant Position: Can It Help to Modernise the Analysis under 
Article 82 EC?, Competition Law Review 2006, Volume 2, Issues 2, s. 38 
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Hvis nægtelsen har medført et misbrug af dominerende stilling, så tjener patentet ikke længere 

samfundet og samfundsøkonomisk effektivitet, men bliver en fare for velfærden generelt, fordi 

transmissionsmekanismen sættes ud af kraft. 

På den anden side er det vigtigt at understrege det faktum, om hvorvidt nægtelsen er nødvendig for at 

virksomheden kan opretholde sin produktion. Denne begrundelse ville pege i retning mod 

virksomhedens efficiente produktion. Dette scenarie vil være svært for Domstolen at måle, da de ikke 

har de fornødne informationer og ikke kan komme udenom den asymmetriske information, der måtte 

finde sted. Bevisbyrden ville også ligge på den dominerende virksomhed, eftersom denne skal bevise, at 

der er flere fordele forbundet med nægtelsen end ulemper og at denne minimerer sit tab gennem denne 

adfærd. Den dominerende virksomhed skal derfor kunne bevise, at nægtelsens positive gevinster vægter 

højere end de negative effekter selektionsmekanismen. Dette argument peger i retning mod den 

dominerende virksomheds private interesser og efficiens fremfor konkurrencen og forbrugerne. 

Nægtelsen bør ikke bunde ud i private forhold og privat efficiens. Virksomhedens private interesse 

bliver et legitimt mål, som virksomheden skal kunne vise er opfyldt proportionalt. Det vil sige, at 

nægtelsen ikke er mere vidtgående end hvad formålet tilsiger og at målet ikke kunne opfyldes på anden 

vis gennem mindre konkurrenceskadelig adfærd. 

 

Fire begreber kunne tjene som redskab til besvarelsen, nemlig ”privat omkostning” overfor ”social 

omkostning” og ”privat værdi” overfor ”social værdi”. Der er ingen vanskeligheder ved disse fire 

begreber, men kan være nyttige at anvende, når den objektive betingelse skal begrundes økonomisk. 

Private omkostninger vil være de omkostninger, afholdt af en producent i forbindelse med en given 

produktion. Disse private omkostninger vil være afhængige af den producerede mængde output, som 

afsættes på markedet. Dette kunne være de omkostninger, der er forbundet med arbejdskraft, køb af 

materialer eller input; omkostninger, som virksomheden afholder og som er inkluderet i produktionen. 

Herefter kunne man kalde de private omkostninger for de ”marginale private omkostninger” eftersom, 

der fokuseres på den ekstra omkostning i forbindelse med produktionen af en ekstra enhed. Hvis en 

virksomhed gerne vil spare penge for at reducere sine private omkostninger vil det medføre, at denne 

handling vil påføre samfundet en social omkostning, som samfundet skal afholde.212 

De sociale omkostninger, forbundet med den dominerende virksomheds adfærd, kan være i form af 

højere priser til mindre mængder – modsat fuldkommen konkurrence, hvor der er flere virksomheder 

med bedre viden gennem imitation via transmission, nye variationer, lavere priser og større aktivitet fra 

efterfølgende virksomheder. Yderligere kan de sociale omkostninger også karakteriseres som værende 

                                                           
212 Field C., Barry: Evironmental economics: an introduction, New York McGraw-Hill 1997, 2nd edition, s. 52 
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det ekstra tab, som resulterer i den konkurrence, der finder sted på markedet for at få en dominerende 

stilling.213 

Når den dominerende virksomhed nægter at meddele licens til konkurrenten, så kan den dominerende 

virksomheds adfærd medføre markedsfejl. Det vil sige variationer, som skulle have været selekteret af 

markedsmekanismen, ikke bliver selekteret, hvorfor selektionsmekanismen sættes ud af kraft. Da 

variation er innovation og hermed fornyelse, vil disse blive sat ud af kraft gennem denne adfærd og 

gode varianter vil derfor ikke blive selekteret. Markedet vil ikke fungere optimalt og den dominerende 

virksomhed kan underbyde/overbyde de forskellige produkter med de dertilhørende priser. Denne 

situation forårsager, at der opstår eksternaliteter. Denne situation vil betegnes som en negativ 

eksternalitet, da virksomheden kan afholde en form for positiv omkostning forbundet med produktionen 

af et gode, der har karakter af at være et offentligt gode, men som vil have en negativ effekt på 

forbrugernes nytte. Forbrugeroverskuddet vil gå til producenten og der vil blive købt mindre mængder. 

Det inefficiente dødvægtstab vil derfor også være en af de sociale omkostninger grundet 

uforbederlighed.214 Dødvægtstabet skader allokeringseffektiviteten af ressourcerne i samfundet og 

betyder, at noget af forbrugeroverskuddet går til producenten, som medfører en reducering af 

forbrugernes og -samfundets velfærd og den økonomiske vækst. 

Privat værdi for producenten vil være indtægten på produktet og dermed være den tilførte værdi, som 

han får gennem sit patent. Det kunne eksempelvis være den afskrevne sum af de forventede 

pengestrømme eller patentets bidrag, herunder markedsværdien for rettighedshaveren. Den private 

værdi kan endvidere betegnes som den evne rettighedshaveren har til at appropriere værdien af sit 

produkt eller proces og forsøg på at ekskludere genereringen af de positive eksternaliteter. Denne 

positive eksternalitet og sideeffekt vil medføre, at samfundet kan gavne gratis af opfindelsen.215 Som 

tidligere behandlet, kan rettighedshaveren bruge sit patent strategisk for at kunne bibeholde sin 

markedsstyrke og hæmme transmissionsmekanismen.  

Hvis viden og information karakteriseres som et offentligt gode, så vil det være svært for 

rettighedshaveren at eksludere andre i at overføre via transmission. Baggrunden for, at patentholderens 

adfærd vil medføre et misbrug af dominerende stilling bunder ud i, at producenten prøver at forhindre, 

at konkurrenterne imiterer hans ide, viden, information og innovative indsats via 

arvelighedsmekanismen og dermed tjene noget af hans profit. Dette scenarie tilskynder 

rettighedshaveren til at hæmme transmissionsmekanismen ved at nægte licens. Denne adfærd vil 

                                                           
213 Posner A., Richard: The Social Costs of Monopoly and Regulation, Working paper 55, National Bureau of Economics Research 1974, s. 3 
214 Pindyck, S. Robert og Rubinfeld, L. Daniel: Microeconomics, 6. udgave, Pearson Prentice Hall 2005, s. 359 
215 Baroni, Justus og Delcamp, Henry: The Private and Social Value of Patents in Discrete and Cumulative Innovation, Cerna Working Paper 2011, s. 
7 
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medføre et overbrug/misbrug af hans rettighed med det formål, at beskytte afkastet af investeringen over 

længere tid. Patentholderens private interesse medfører en ulempe for samfundet, som kommer til 

udtryk ved, at hans adfærd og markedsmagt, bevæger sig længere væk fra en fri konkurrencesituation og 

den effektive konkurrence på markedet, som er genstand for beskyttelse gennem lovgivningen.  

Den private marginale indtægt vil i dette tilfælde være det beløb producenten tjener alt efter mængden af 

output, der sælges.216 Den monopollignende virksomhed profitmaksimerer, når MR=MC, med stigende 

pris og aftagende output. Virksomheden skal ikke nægte at meddele licens, og bevidst sætte 

transmissionsmekanismen ud af kraft, fordi denne har fået smag for profitten efter at variationen er 

blevet selekteret på markedet og han ikke ønsker at andre virksomheder overfører via 

arvelighedsmekanismen.  Den private værdi kan også bunde ud i, producentens interesse i at berige sig 

selv end at skabe det socialt ønskede output. Det er muligt, at virksomheden vil vælge at nægte licens 

hvis denne handling fører til, at den forventede private indtægt overstiger de forventede private 

omkostninger. 

Den sociale værdi af den nye frembringelse vil være den totale netto værdi, som patentet har skabt for 

den sociale velfærd.217 Den sociale værdi vil være svær at måle, men det kunne være en ide at 

undersøge, om hvorvidt den sociale værdi vil kunne afspejles i forbrugernes betaling og forbrug af den 

nye opfindelse. Det vil være logisk at antage, at i det tilfælde hvor den sociale værdi af et produkt 

overstiger de sociale omkostninger forbundet med produceringen af produktet, så vil aktiviteten af 

variationsmekanismen og dermed transmissionsmekanismen synes at stige, eftersom hensynet til 

samfundet vil vægte højest. Hvis der sker kumulativ innovation kunne det tyde på, at den sociale værdi 

af patentet er høj hvorfor frembringelsen imiteres og overføres via arvelighedsmekanismen og dermed 

videreudvikles. Alene dette punkt vil være et argument for hvorfor nægtelse af at meddele licens ikke 

kan begrundes med privat værdi, da netop formålet med patentretten er, at det skal tilskynde til skabelse 

af variationer på markedet. En stat har ikke en interesse i at opretholde monopollignende virksomheder, 

fordi det alene skal tjene til producentens interesse. Patenter og dermed immaterielle rettigheder skal 

tjene til at skabe de økonomiske incitamenter, som samfundet og forbrugerne har brug for. De bliver 

derfor ikke tildelt virksomhederne for at give frembringelsen en eksklusiv beskyttelse og en kilde til at 

finansiere frembringelserne. Staten vil gribe ind, når virksomhedens private værdi af produktet er højere 

end den sociale værdi, hvorfor producenten vil kunne sætte en højere pris for sine ydelser og dermed 

hæmme transmissionsmekanismen ved at være eneste udbyder. 

                                                           
216 Machlup, Fritz: An economic review of the patent system, Eighty Fifth Congress, Second Session, Study no 15, 1958, s. 57 
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Når den dominerende virksomhed har en immaterialrettighed, skal det forstås som et tilladt middel til at 

fremme effektiviteten af variationsmekanismen, den økonomiske vækst og fremme incitamentet til at 

innovere. Hvad patentholderen hurtigt overser, er at denne udvikling også skal gavne samfundet, da 

samfundet, de andre virksomheder og forbrugerne har behov for denne overførsel.  

Hvis rettighedshaverens adfærd er absolut nødvendigt, kunne det være en ide, at tage udgangspunkt i de 

såkaldte efficiens-forsvars betingelser, som den Europæiske Kommission har udarbejdet. Disse 

betingelser skal den dominerende virksomhed kunne bevise at have opfyldt. Ved opfyldelsen af alle fire 

betingelser, da vil netto effekten af licensnægtelsen være, at fremme selve essensen af den 

konkurrencemæssige proces. De fire betingelser tager højde for den sociale værdi og forbrugerne 

fremfor virksomhedens private værdi, fordi adfærden bunder ud i forbrugernes behovstilfredsstillelse. 

Formålet er, at balancere interessen og de fire betingelser er som følgende: 

1) At efficiensgevinsterne er realiseret eller vil med sandsynlighed blive realiseret som følge af den 

udviste adfærd; 

2) At den pågældende adfærd er uundværlig for at realisere efficiensen; 

3) At disse efficienser kommer forbrugerne til gode; og 

4) At konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende produkter ikke er elimineret.218 

Den dominerende virksomhed skal kunne bevise, at den udviste adfærd bunder ud i en forbedring af 

produktionen, en bedre fordeling af varerne eller at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling. 

Det vil sige, en forbedring af kvaliteten, opnåelse af omkostningsreduktioner eller andre 

efficiensgevinster. Der skal gennem aktørens indsats blive skabt de mest økonomisk optimale 

slutresultater og fordelingen af produktionen vil ikke kunne foretages på en anden bedre måde. Det 

efficiente output indebærer, at produkterne skal kunne produceres på minimumsomkostninger med 

optimale kombinationer, som matcher forbrugernes betalingsvillighed.219  

I den neoklasiske teori henvises til Pareto-optimalitet, når der bliver talt om markedsefficiens.  

Dette efficiensniveau beskriver antagelsen om fuldkommen konkurrencemodellens forudsætning og at 

aktørernes handlinger er et resultat af tilfredsstillelsen af de forskellige præferencer – herunder Pareto 

effektiviteten og dennes forudsætninger.220 Hermed, at ressourcerne, på et givent marked, fordeles og 

udnyttes på en måde, der ikke skaber et dødvægtstab. Fokus ligger derfor på nytte. 

Realiseringen af denne tilstand er svær, eftersom fuldkommen konkurrencemodellen er svær at opfylde i 

praksis. Da Pareto effektiviteten bygger på fuldkommen konkurrencemodellen, er det selvsagt, at der 

                                                           
218 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, European Commission 2005, s. 26 
219 Pindyck, S. Robert og Rubinfeld, L. Daniel: Microeconomics, 6. udgave, Pearson Prentice Hall 2005, s. 598 
220 Eide, Erling og Stavang, Endre: Rettsøkonomi, CAPPEDELEN Akademisk Forlag 2008, s. 34-35 
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ikke er tale om en dominerende virksomhed, producenten må ikke gennem sin stilling påvirke 

markedsprisen og der må ikke være tale om eksternaliteter. Pareto effektiviteten forudsætter også, at 

forbrugerne er rationelle og virksomhederne profitmaksimerer. Pareto-effektivitetskriteriet vil derfor 

være svær at opfylde for den dominerende virksomhed, netop fordi de fem betingelser221 for 

fuldkommen konkurrence ikke er opfyldt i et marked med dominerende virksomheder og specielt hvad 

angår deres licensnægtelse. Yderligere, er det utrolig svært at måle individernes nytte. 

I modsætning til Pareto-effektiviteten, er der Kaldor-Hicks-kriteriet, som i korte træk går ud på, at 

maksimere den samlede værdi, når ressourcerne anvendes. Ud fra den samfundsmæssige efficiens, vil 

Kaldor-Hicks-kriteriet være at foretrække, da det resulterer i, at de samlede samfundsmæssige fordele 

opvejer de samlede samfundsmæssige tab. Det vil i dette tilfælde betyde, at fordelene i den økonomiske 

efficiens er så store, at vinderne, i teorien, kunne kompensere taberne i den nye allokering af goderne og 

stadig være bedre stillet. Fokus ligger på velfærden i samfundet, som tilfældet med patenter. Dette vil 

føre til en Pareto-forbedring. Forskellen mellem Pareto-effektiviteten og Kaldor-Hicks er således 

kompensationsfaktoren. Kaldor-Hicks kræver ikke, at kompensationen bliver betalt, men blot, at den 

mulighed er der. Spørgsmålet er derfor, at foretage en afvejning af disse to efficiensniveauer, for 

derefter at fastslå om hvorvidt den dominerende virksomheds adfærd fører til en Kaldor-Hicks efficiens 

og dermed også Pareto-forbedring. Hvis den dominerende virksomheds nægtelse er Kaldor-Hicks 

efficient, vil det tale for, at man anvender denne efficiente løsning, for at fastslå om hvorvidt den 

dominerende virksomheds adfærd bevæger sig mod en større samfundsmæssig fordel. 

Sidst men ikke mindst skal den dominerende virksomheds adfærd ikke eliminere variationsmekanismen 

eller indebære en risiko for, at den vil blive elimineret. I tilfælde af, at variationsmekanismen bliver 

elimineret, vil den dominerende virksomhed kunne sætte en højere pris og udbyde mindre mængder, 

som kan medføre en dårlig ressourcefordeling og forbrugerne vil sandsynligvis mangle produkter i 

forbindelser med deres behovstilfredsstillelse.  

Kommissionen og Domstolen vil skulle foretage en forsigtig afvejning af disse argumenter, når 

fritagelse skal godkendes. De skal blandt andet se på, om midlerne til at opfylde målet var proportionalt 

og realistiske med det tilsigtede mål og at det ikke kunne gennemføres på mindre 

konkurrencebegrænsende alternativer. Derudover, skal den dominerende virksomhed også kunne bevise, 

at opfyldelsen af målet gennem mindre restriktive alternativer ikke ville kunne betale sig økonomisk, 

hvorfor det vil have en negativ effekt på efficiensgevinsterne. Den dominerende virksomhed skal altså 

                                                           
221 Carlton W., Dennis og Perloff M., Jeffrey: Modern Industrial Organization, 4. Udgave, Pearson Addison Wesley 2005, s. 57 

1) Homogene produkter (ens produkter udbydes af alle virksomheder og forbrugerne er indifferenter); 2) Fri adgang til at etablere sig på markedet (fri 

entry og exit); 3) Prisen er fastlagt af markedet (købere og sælgere kan ikke påvirke prisen); 4) Perfekt information; og 5) Ingen 
transaktionsomkostninger (forbrugerne betaler ikke for at være en del af markedet). 
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være i stand til at bevise, at de efficiens gevinster, der er tale om, skal kunne opveje de negative 

virkninger for konkurrencen på markedet samt den eventuelle skade det imidlertid kunne påføres 

forbrugerne.222 
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4.7 Retsøkonomisk perspektivering 
Arrow og Schumpeter har modsatrettede meninger og antagelser hvad angår de forskellige 

markedsformer, der bedst vil kunne fremme innovation. Arrow er inde over fuldkommen konkurrence, 

hvilket jo er en teoretisk model og ikke en markedsstruktur, der kan realiseres i praksis. Det vil derfor 

være vigtigere, at kigge på fri konkurrence og hermed hvordan nye virksomheder kan selektere sig 

markedet frem for fuldkommen konkurrence. 

Schumpeter går ind for, at innovation er vigtigt for samfundet hvor den gamle Schumpeter en inde over, 

at det specielt er de store virksomheder, der bedst kan innovere, grundet deres finansielle ressourcer. 

Arvelighedsmekanismen og transmissionsmekanismen er de vigtigste faktorer hvad angår innovation, 

fornyelser og hermed hvordan konkurrenterne kan selektere sig markedet således, at der kan skabes 

dynamik, da innovation giver anledning til dynamisk efficiens. I tilfælde af, at der skal skabes dynamik 

på markedet, er man nød til at se det over tid. Problemet vil dog opstå som følge af, at rettighedshaveren 

nægter at udlevere oplysninger og licens til deres konkurrenter. Dette vil begrænse den frie 

konkurrences funktion og dermed hæmme transmissions- og variationsmekanismen. Ved at nægte 

licens/information til konkurrenterne, forhindres transmissionsmekanismen hvorfor 

variationsmekanismen, som er den vigtigste faktor i evolutionsprocessen, bevidst vil sættes ud af kraft, 

hvilket vil betyde, at nye variationer ikke vil blive introduceret til markedet og dermed selekteret. Når 

arvelighedsmekanismen hæmmes vil der således ikke være mulighed for at imitere og transmittere 

hvorfor markedet ikke vil være dynamisk. Eftersom innovation jo hænger sammen med det dynamiske, 

vil målet være, at komme tilbage til det dynamiske marked frem for det statiske. Markedets dynamik 

afhænger således af forskellige faktorer, herunder om hvorvidt adgangsbarrierer gør det vanskeligt for 

nye konkurrenter at selektere sig markedet. 

Den kreative destruktion er derfor vigtig for et innovativt samfund, netop fordi nye og bedre måder at 

gøre tingene på opstår gennem variation hvorved de gamle udviskes og dør hen. For at den kreative 

destruktion kan være en succes, er det vigtigt at transmissionsmekanismen ikke hæmmes. Hvis 

transmissionsmekanismen, som jo er en utrolig vigtig faktor i den evolutionære teori, sættes ud af kraft 

vil man ikke kunne opnå dynamisk efficiens. Som tidligere behandlet, så skaber 

transmissionsmekanismen/arvelighedsmekanismen inerti, stabilitet og harmoni. Denne mekanisme 

sørger for, at det tager tid for konkurrenter at efterligne de variationer, der er blevet succesfuldt 

selekteret på markedet. Den sørger for, at markedet hverken går i stå eller innovere sig selv ihjel og 

skaber derfor en balance mellem variation- og selektionsmekanismen. En bevidst udelukkelse af 

transmissionsmekanismen medfører derfor et statisk marked hvor nye variationer ikke kan blive 

introduceret til markedet. 
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Hvis rettighedshaveren misbruger sin stilling, gennem sin markedsandel og rettighed, vil opfyldelsen af 

det overstående realiseres og transmissionsmekanismen vil derfor sættes ud af kraft. Derfor skal den frie 

konkurrence fortsat fungere optimalt, da flere variationer jo ikke vil formindske intensiteten af 

selektionsmekanismen, men derimod øge konkurrencen. Selvom den innovative virksomhed får en 

eneret og dermed en monopollignende stilling, kan denne stilling dog også i et vist omfang forstyrre den 

frie konkurrence gennem risikoen for, at priserne bliver sat højere, der vil være færre producenter på 

markedet, færre variationer og muligvis en dårligere kvalitet.  

På den anden side er det vigtigt at understrege det faktum, at en eneret og monopollignende stilling i en 

kort periode, fremmer innovation. Rettighedshaveren bliver belønnet for sin nye variant, som jo er 

blevet succesfuldt selekteret på markedet. Dette vil tilskynde andre konkurrenter til at innovere og 

dermed introducere nye variationer på markedet og vente på, at selektionsmekanismen afsluttes 

succesfuldt. Derfor fremmer denne markedsform innovationen i et samfund, da virksomhederne får en 

belønning og beskyttelse for deres variationer. Hvis vi levede i en verden uden beskyttelse og belønning 

og dermed fri konkurrence, ville markedet som tidligere nævnt, innovere sig selv ihjel eller så ville der 

ikke ske nogen innovation. 

Derfor passer den neoklassiske teori ikke ind, når der er tale om innovation. I den neoklassiske teori 

antages aktørerne at handle rationelt og giver et statisk billede af konkurrencen og sluttilstanden. Den 

giver ikke noget billede af selve processen af de forskellige handlinger virksomhederne påtager sig. 

Dette betyder, at det mikroøkonomiske system ignorerer dynamisk ligevægt og risici, som jo er utrolig 

vigtig under den innovative proces. Den evolutionære teori vil være bedst egnet til at analysere 

innovationssituationen, eftersom iværksætteren er risikoavers, grundet hans usikkerhed for verdenen 

omkring sig. Det centrale for iværksætteren er derfor at introducere nye variationer og dermed ukendte 

måder at handle på for derefter at forstyrre de eksisterende tilstande og åbne op for, at virksomheder 

ikke kun skal konkurrere på priser men også nye frembringelser. 

De tre mekanismer i den evolutionære teori skal ses som en cyklus for den frie konkurrence på 

markedet. Når rettighedshaveren misbruger sin stilling og bevidst hæmmer transmissionsmekanismen 

og dermed sætter den ude af kraft vil det medføre, at den frie konkurrence trues og til den grad sættes 

ude af spil. For at fremme innovation bedst, vil Schumpeters teori være mest optimal. Uden en 

patentbeskyttelse, som Arrow støtter, så vil variationer let blive imiteret og transmitteret. Denne 

situation vil afskrække konkurrenter i at opfinde variationer, som vil skade samfundet. Men en blanding 

af disse forfatteres teorier vil også kunne fremme innovationen, dvs., at den frie og intense konkurrence 

og virksomhedernes frie adgang til markedet og mulighed for at udbyde nye variationer uanset størrelse 

vil på en måde blive balanceret gennem selektionsmekanismen. Det er efter selektionsmekanismen, at 

de mest profitable variationer bliver selekteret. Uanset hvor fri konkurrencen måtte være, vil 
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transmissionsmekanismen sørge for, at konkurrencen bliver lidt tungere således, at markedet ikke 

innovere sig selv ihjel. Denne mekanisme forårsager, at innovationsprocessen bliver lidt tungere, netop 

fordi det tager tid for øvrige virksomheder at overføre via transmission. Denne mekanisme sørger for, at 

der skabes en balance på markedet, nye variationer introduceres og de gamle måder at gøre tingene på 

forsvinder langsomt. Konkurrence er derfor en evolutionær proces 

Ved at forhindre at transmissionsmekanismen hæmmes, så udsteder Domstolen tvangslicens, som skal 

bidrage til, at transmissionsmekanismen ikke sættes ud af kraft og dermed kan fungere optimalt. 

Tvangslicens er anvendt som en tilgang til problematikken således, at der fortsat skal være fri 

konkurrence, når netop virksomhederne kan få lov til at overføre via transmissionsmekanismen og 

dermed videreudvikle de selekterede variationer på markedet. De 4 juridiske betingelser, som er fastsat 

af Domstolen hænger sammen med de 3 evolutionære mekanismer, eftersom misbrug af dominerende 

stilling forsøges at forhindres således, at de 3 mekanismer kan fungere optimalt. 

Betingelserne 1+3 – informationen er uundværlig og nægtelsen forhindrer fremkomsten af et nyt 

produkt – vil forhindre, at transmissionsmekanisme bevidst hæmmes og nye variationer bliver ikke 

introduceret på markedet gennem rettighedshaverens adfærd. Denne adfærd forstyrrer alle 3 

mekanismers funktion, som svækker den frie konkurrence til ulempe for forbrugerne. Rettighedshaveren 

forbeholder sig markedet og sin stilling ved bevidst at hæmme variationsmekanismen, som medfører, at 

markedet bliver statisk, hvilket ikke er målet. 

Betingelse 2 – licensnægtelse udelukker konkurrencen – hænger sammen med at variationsmekanismen 

og dermed selektionsmekanismen bevidst sættes ud af kraft ved at rettighedshaveren udelukker andre i 

at selektere sig på markedet med deres variationer. Under selektionsmekanismen selekteres de gode 

variationer af markedsmekanismen og når denne mekanisme sættes ud af kraft, sker der ikke innovation. 

Transmissionsmekanismen skades i dette stadie, hvorfor nye variationer ikke vil bringes i omløb på 

markedet, netop fordi der ikke kan ske overførsler via arvelighedsmekanismen. 

For at disse situationer ikke opstår og de 3 mekanismer kan fungere optimalt til fordel for samfundet og 

forbrugerne, udsteder Domstolen tvangslicens og sørger for at forhindre misbruget. Tvangslicens er med 

til at skabe balancen mellem de 3 mekanismer og specielt hvad angår transmissionsmekanismen. Denne 

mekanisme sørger for, at konkurrenterne kan imitere og dermed overføre den nye viden og information 

for derefter at kunne skabe yderligere vækst i samfundet. Tvangslicens forhindrer, at 

transmissionsmekanismen sættes ud af kraft og kan skabe inerti på markedet, harmoni og balance 

mellem de to øvrige mekanismer på markedet. 
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5. Kapitel 4: Konklusion 
For at kunne få en bedre forståelse af hvordan spændingen mellem TEUF art. 102 og immaterialret 

muligvis kan komme til syne, er 6 domme blevet analyseret.223 Essential facilities doktrinen er blevet 

behandlet og essensen er, at en virksomheds kontrol over udøvelsen af en facilitet kan hæmme 

konkurrencestrukturen på markedet, men virksomhedens investering skal også tilgodeses.  

Volvo og Renault dommenes udfald har været ens, hvorfor deres nægtelse af at meddele licens ikke 

kunne medføre misbrug af dominerende stilling, fordi nægtelsen blot faldt ind under udøvelsen af deres 

mønsterrettighed.  

Selvom udøvelsen af en enerettighed ikke var forbudt, viste det sig, at der i Magill sagen fandtes særlige 

omstændigheder der fastslog, at eneretten forfulgte et formål der var i strid med TEUF art. 102 og gik 

udover, hvad der var nødvendigt for at sikre ophavsrettens egentlige funktion. Nægtelsen forhindrede 

fremkomsten af et nyt produkt og udelukkede konkurrencen på markedet, oplysningerne var 

uundværlige for at kunne konkurrere på markedet og var ikke objektivt begrundet. De særlige 

omstændigheder skabte et nyt paradigme for afgørelsen af fremtidige sager. Der var derfor en stor 

forskel fra Volvo, Renault og Magill afgørelserne. Betingelserne fremsat i Magill savnede en 

beskrivelse af indholdet, samt om hvorvidt de var kumulative og udtømmende. 

I Bronner havde Mediaprint heller ikke misbrugt sin dominerende stilling, eftersom der fandtes 

substituerbare muligheder hvad angik distribution og Bronner selv kunne opbygge sin egen 

landsdækkende udbringningsordning og distribuere sine egne dagblade. 

I IMS havde nægtelsen af at meddele konkurrenten adgangen til 1860 blokstrukturen været til hinder 

for, at udviklingen på det afledte marked var til skade for forbrugerne. Nægtelsen og de særlige 

omstændigheder udelukkede konkurrencen, fremkomsten af et nyt produkt var forhindret, adgange var 

uundværlig for at konkurrere på markedet og nægtelsen var ikke objektivt begrundet. Licenssøgerens 

intentioner var også et vigtigt punkt i afgørelsen. 

Microsofts markedsandel på 90 % og nægtelse af at give oplysninger til konkurrenterne medførte også, 

at fremkomsten af et nyt produkt blev forhindret, konkurrencen på markedet var udelukket på grund af 

de store adgangsbarrierer, oplysningerne var uundværlige for konkurrenterne til at konkurrere på 

markedet og nægtelsen var ikke objektivt begrundet.  

Det kan hermed konkluderes, at de betingelser, der har gjort sig gældende ikke synes at være 

udtømmende, definerende eller beskrivende. Kriterierne synes konstant at ændre sig med tiden hvilket 

                                                           
223

 Volvo, Renault, Magill, Bronner, IMS og Microsoft. 
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medfører, at der ikke er gennemsigtighed i reguleringen hvorfor det muligvis kan skabe retsusikkerhed. 

Hvordan Domstolen har målt kriterierne er stadig et ubesvaret spørgsmål. Dette skaber en vis 

usikkerhed omkring hvordan misbrug, som følge af licensnægtelse, fastlægges. Afgørelserne af de seks 

domme synes derfor ikke at være sammenhængenden og forenelige med hinanden netop fordi udfaldene 

er anderledes og betingelserne synes at ændre sig og dermed bliver udvidet hele tiden.  

1+3) Uundværlighed og nægtelsen forhindrer fremkomsten af et nyt produkt: 

Nægtelsen har en negativ effekt på den effektive konkurrence og af skræk for den dominerende 

virksomhed, kan potentielle konkurrenter holde sig fra markedet, da de muligvis kan tabe kampen til 

den dominerende virksomhed. Det vil medføre, at nye variationer ikke kan opstå og 

transmissionsmekanismen bevidst hæmmes. Når andre virksomheder ikke kan imitere og overføre, så 

kan der ikke skabes dynamik på markedet, som er en vigtig tilstand i innovationsprocessen. 

2) Licensnægtelsen udelukker konkurrencen: 

Af frygt for free riders kunne det tænkes, at rettighedshaveren vil hemmeligholde sin viden, hvorfor 

transmissionsmekanismen sættes ud af kraft, som vil medføre, at nye variationer ikke kan selekteres på 

markedet. Yderligere kan der skabes strategiske og strukturelle adgangsbarrierer, hvor rettighedshaveren 

kan anvende sit patent strategisk til at holde konkurrenterne ude af markedet. Altså forstyrres alle 3 

mekanismer gennem rettighedshaverens licensnægtelse og markedet bliver statisk, hvilket ikke er 

meningen, når der er tale om innovation.  

4) Nægtelsen er ikke objektivt begrundet: 

Nægtelsen må ikke bunde ud i private forhold og privat efficiens og virksomheden skal kunne bevise, at 

nægtelsen ikke er mere vidtgående end hvad formålet tilsiger og at målet ikke kunne opfyldes på anden 

vis gennem en mindre konkurrenceskadelig adfærd. De sociale omkostninger, som følge af nægtelsen, 

skal ikke overstige den sociale værdi hvorfor tiden er en vigtig faktor. Den dominerende virksomhed 

skal kunne bevise, at dennes adfærd kan begrundes med forbedring af produktionen, fremme den 

tekniske eller økonomiske udvikling mm.  

Der skal derfor meget til for at blive fritaget for sin adfærd, med mindre virksomheden kan bevise, at de 

ovenfornævnte faktorer kan godtgøre dennes handling.  

Tvangslicens fremmer og skaber balance mellem de 3 evolutionære mekanismer og sørger for, at 

transmissionsmekanismen kan fungere optimalt og medfører, at mekanismernes cyklus, som kan 

betegnes, som værende den effektive konkurrence, ikke hæmmes gennem rettighedshaverens adfærd. 
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