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Resume på engelsk  

The strategic patent acquisitions(SPA) are considered in the legal analysis regarding their abusive 
characteristics as per the Art. 102 TEUF. The analysis considers SPA throughout the thesis in two types of 
industry, respectively the technically complex and the technically less complex type of industry. 
The conclusion in the legal part provides conditions for, when SPA’s are considered, to be abusive of 
dominant position, as per Art. 102 TEUF. First, the court distinguishes between SPA in the form of a purchase 
or an exclusive license, and on the other hand, SPA lead by a successful patent application process. The SPA 
by purchase or exclusive license provides more strict rules than for the patent application acquisition. By 
purchase or exclusive license SPA will be considered abusive or at least outside the merits, when the three 
cumulative elements are present. 1. The purchased technology is the only alternative source accessible by the 
competitors to enter the market with. 2. The dominant firm effectively removes the technology so it is no longer 
accessible. 3. The SPA leads to substantial difficulty or delay in the competitors’ entry on the market. For the 
patent application acquisition the conditions first provides, that there should be “no economic sense” behind 
the choice of patent acquisition. Furthermore, SPA are a part of a bigger abusive picture, where the overall 
strategy is to deter competition. The economic analysis provides of the dominant firm and provides 
conclusions about the firms’ incentives for SPA. The conclusion provides, that first the distinction between the 
anticompetitive and competitive acquisition is difficult to distinguish between Ex Ante the SPA, furthermore 
there are anticompetitive incentives to, 1. Displace further SPA, so to protect and expand one products 
exclusive rights, through the SPA of another inventive technology. 2. The technically complex industries 
acquire patent rights strategically to make sure the competition can’t get to the technology or by raising 
competitors’ production costs. The conclusion uses the incentives on the balance between dynamic and static 
efficiency and conclude that, while there is substantial risk that the patent acquisitions are anticompetitive, it is 
risky to provide any limits to the patent rights that doesn’t risk affecting the procompetitive patent acquisitions 
as well. The integrated part considers whether the conditions for abuse regarding the SPA’s leads to less 
anticompetitive SPA’s without affecting the procompetitive SPA’s. The efficiency analysis concludes that the 
legal rule is Kaldor-Hicks efficient, because of the assumptions that the patent rights assigned provides the 
optimum of compromise between static and dynamic efficiency, and that there is no transaction costs from 
implementing the rules.  
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Kapitel 1. Indledning/problemfelt 

Vi befinder os i dag midt i en informationsalder. Der patenteres mere end nogensinde før, og det påvirker 

kvaliteten af de patenter, der bliver udstedt. Patenter i dag er ikke alene med til at styrke et produkt, de er også 

et produkt i sig selv, som der kan profiteres på. Patenternes anvendelsesområde er således blevet udvidet, så 

de ikke længere alene benyttes til at styrke det bagvedliggende produkts indtjeningsevne. 

Patentet er blevet et strategisk værktøj, som kan være afgørende for virksomhedernes eksistens på et 

marked. Patenterhvervelsen får effekt som et konkurrenceværktøj på markedet, men skaber ikke nødvendigvis 

de samme fordele for samfundet, som de almindelige konkurrenceværktøjer gør. Almindelige 

konkurrenceværktøjer, så som produktkvalitet og innovation, fører eksempelvis til samfundsmæssig vækst 

gennem nyere og bedre produkter. 

Patentsystemerne har svært ved at følge med og der er efterhånden stor sandsynlighed for, at 

patentsystemerne udsteder patenter, som ikke lever op til patenterbarhedskravene1. 

Denne afhandling er baseret på en observation af, at patentsystemerne, i den hastighed, udviklingen sker i, er 

i, ikke er i stand til at vurdere en opfindelses patenterbarhed optimalt.  

Jeg er med sikkerhed ikke alene iom at observere denne udvikling, idet man i hvert fald i det europæiske 

patentsystem (EPO), søger at håndtere dette aspekt. EPO, giver mulighed for oppositionsadgang, hvor 

interesserede parter kan opponere mod den givne patenttildeling, og EPO kan tilbagekalde patenter2. Men alt 

dette koster tid og penge. Tildelte patenter, berettigede eller uberettigede, beholder de ekskluderende 

patentrettigheder, indtil deres gyldighed fjernes ved opponering eller retssag om gyldighed. Selv i de tilfælde, 

hvor patentet ugyldiggøres eller tilbagekaldes, er det tidsmæssigt og omkostningsmæssigt 

ressourcekrævende at ”få sin ret”.  

                                                        

1 Lemley, Shapiro, Probabilistic Patents Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 2—Spring 2005—Pages 75–98 
2 EPC Del V, Opposition and limitation procedure. 
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Samtidig bør det overvejes, om et patent er i stand til at skabe det fornødne afkast, for det patenterede 

produkt. Det er alment kendt at profitable markeder tiltrækker ny konkurrence. Et patent er ikke i stand til at 

beskytte mod, at der skabes efterligninger, som er tilpas forskellige fra det patenterede produkt, til at det ikke 

krænker patentet. På profitable markeder vil der altså være et konkurrencepres fra konkurrenter på kanten af 

adgangsbarriererne til det patenterede produkt, og jo flere (potentielle) konkurrenter, der er, jo hurtigere finder 

de ud af, hvor bred den adgangsbarriere egentlig er. Det er værd at overveje, om, den ”udnyttelse” af 

patentsystemet, der blandt andet, er en af årsagerne til en overflod af patentansøgninger, faktisk er et 

symptom på, at patenterne i deres nuværende udformning ikke længere er i stand til at skabe det fornødne 

afkast til at opretholde et fornødent innovationsniveau. 

Der er således tale om en konflikt mellem to aspekter, hvor det ene er, at patenter tildeles uden de fornødne 

innovative skridt. Det andet aspekt er det stigende konkurrencepres på de innovative markeder, hvor 

konkurrence ved imitation, fører til, at der er en stigende risiko for, at patenterne ikke på egen hånd er i stand 

til at beskytte i et fornødent omfang, så patentholder kan genvinde sin investering i sin innovation. 

Afhandlingen vil i detaljer undersøge konceptet om ikke-kommerciel patenterhvervelse, som her i afhandlingen 

betegnes ”strategisk patenterhvervelse”. Bør den strategiske patenterhvervelse ses som et af virksomhedens 

almindelige konkurrenceværktøjer, eller er det et værktøj, der benyttes for at udnytte et allerede svækket 

konkurrencemarked som følge af, at virksomheden allerede har patent på markedet?  

Synsvinkel  

Afhandlingen tillægges en overordnet samfundsvinkel. Ved at tillægge en samfundsvinkel, bliver den 

strategiske patenterhvervelse analyseret, i forhold til den overordnede effekt på samfundet, hvor både statisk 

og dynamisk effektivitet prioriteres. Den økonomiske analyse tager afsæt i den dominerende virksomheds 

perspektiv, således at virksomhedernes incitament til strategisk patenterhvervelse undersøges. 

Virksomhedens perspektiv, benyttes for at undersøge, om den konkurrenceretlige adfærd overfor 
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patenterhvervelsen i nogen grad fjerner de konkurrencebegrænsende incitamenter til patenterhvervelse. 

Således, at det bliver muligt at vurdere, om den gældende ret har den ønskede effekt, som er at sikre effektiv 

og ufordrejet konkurrence. 

Problemformulering 

Juridisk 

- Under hvilke forudsætninger fører strategisk patenterhvervelse til et misbrug af dominerende stilling ifølge 

Art. 102 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde? 

 Økonomisk 

- Hvilke incitamenter har den dominerende virksomhed, til strategisk patenterhvervelse og hvordan påvirker 

strategisk patenterhvervelsen markedet? 

Integreret 

-  I hvilket omfang fører konkurrencerettens forudsætninger til, at strategisk patenterhvervelse bliver mere 

procompetitiv? 
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Patenterhvervelse 

Patenterhvervelsens undersøgende objekt skal findes i interessekonflikten mellem patentretligt tildelte 

rettigheder og deres konsekvens på konkurrencemarkedet. 

Hvordan kan patentrettigheder erhverves 

Patentrettigheder kan overordnet set erhverves på tre måder. Gennem succesfuld patentansøgning, ved køb 

af patenter enten i form af konkret patentoverdragelse eller et køb af (eller fusion med) en virksomhed, som 

ejer patenter, og som det den tredje måde ved at købe licens på patenter.  

Ved den sidste kategori, licens, opnås ikke de samme rettigheder som ved et tildelt eller overdraget patent, 

men hvis patentlicensen er eksklusiv, er der alligevel tildelt eksklusionsrettigheder, som gøre det muligt at 

begrænse konkurrencen på et marked på samme måde, som hvis virksomheden selv ejede patentet.  

Hvad er årsagerne til at en virksomhed erhverver patenter 

Den grundlæggende tankegang bag patenttildeling ligger i de kommercielle hensyn. En virksomhed tildeles 

patentrettigheder for at være i stand til at genvinde de investeringsomkostninger, der er brugt på det innovative 

skridt bag patentet. Patentet tildeler virksomheden eksklusionsret på det givne område, og giver virksomheden 

mulighed for, inden for patentets levetid, at prissætte uden konkurrence fra imitation. De kommercielle årsager 

til patent er således evnen til at appropriere på sin opfindelse og at opnå højere profit end, hvad der kunne 

opnås uden patentet. 

De kommercielle hensyn kan være betydeligt lukrative for nogle patenter, og det kan være i en virksomheds 

interesse at have patentbeskyttelsen længst og bredest muligt. Samtidig er det patentkravet3 ved en 

                                                        

3 EPC Art. 84. 
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patentansøgning, der angiver bredden på patentbeskyttelsen. Patentkravet kan være angivet vagt eller 

snævert, og det kan føre til, at de kommercielle approprieringsmuligheder begrænses.  

Strategisk patenterhvervelse betyder, at virksomhederne i deres patenterhvervelse foretager valget om 

patentering ikke kun for at sikre beskyttelse af den konkrete opfindelse bag patentet. 

Når der foregår strategisk patenterhvervelse, kan den blandt andet, have karakter af at være en defensiv eller 

en offensiv strategisk patenterhvervelse.  

Offensiv strategisk patenterhvervelse  

Offensiv strategisk patenterhvervelse forekommer især i den ”nye økonomi” defineret som brancher, der er 

strukturelt og teknisk komplekse, som fx telekommunikations-, informations-, og medie brancherne4. I denne 

type branche er der høj innovations rate, og muligheden for at konkurrere på markedet er stærkt afhængigt af 

kompatibiliteten med produkterne på udbudssiden og netværks effekten på efterspørgselssiden. Det er teknisk 

komplekse brancher, der kræver interaktion mellem flere forskellige teknologier, og dermed fører de til 

massive mængder af patenter bag produkterne. Netværkseffekten betyder, at produkterne bliver mere 

værdifulde, jo flere brugere et produkt har. 

Offensiv strategisk patenterhvervelse i de komplekse brancher folder sig blandt andet ud ved, at 

virksomhederne patenterer for at kunne modstå konkurrenternes blokerende patenter. Gennem strategisk 

patentering søges der at sikre en gensidig ”non-aggression”, ”hvis du sagsøger mig, så sagsøger jeg dig”. Jo 

flere patenter virksomhederne har i deres patentportefølje, jo stærkere står de i forhold til at afværge blokering 

også i forhold til forhandling med konkurrenterne5. I disse brancher, fører denne adfærd typisk til, at markedet 

udvikler sig hen mod en teknologisk standard.  Standarden kan etableres på flere måder. Standardiseringen 

kan ske ved, at virksomhederne konkurrerer om, at deres teknologi bliver ”de facto” standarden. Forud for 

                                                        

4 Sufrin, Brenda. 2014. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials s. 55 
5 Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies By James Bessen 
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standardiseringen er der mellem lidt og ingen kompatibilitet mellem produkterne, hvor de teknologiske 

standarder skal ”emerge”. Standarden kan også blive besluttet, og ikke konkurreret om. Dette sker, hvor 

virksomhederne i markedet definerer en teknologisk standardramme, som konkurrenterne er enige om, og 

således foregår konkurrencen indenfor samme teknologiske ramme. Dette sker typisk i praksis, hvor 

virksomhederne aftaler ikke-ekskluderende krydslicensordninger. 

Teknisk standardisering forekommer i et format, der undertiden defineret som ”de jure” standardisering. Disse 

viser sig på nationalt og internationalt plan, hvor regulering har oprettet standardsættende organisationer 

inden for nærmere definerede områder, og disse derefter har mandat gennem til at fastsætte standarder i 

brancherne. I disse typer af brancher skal både organisationernes opsætning og standardens 

udviklingsprocedure følge strikse rammer6. 

Defensiv strategisk patenterhvervelse 

I mindre teknologisk komplekse brancher er der færre patenter bag ved produkterne. Brancherne kan stadig 

være meget patenttunge. Det er brancher som medicinal branchen7, hvor der investeres massivt i forskning og 

udvikling(R&D). Det fører til enkelte afgørende stofpatenter som har konkrette medicinske egenskaber. 

Præparaterne har ud over stofpatentet, typisk også patent på præparatets form, så som tablet, kapsel eller 

væske, og patent på processerne, der fører til produktionen af stoffet, som er kemiske processer, der fører til 

mere eller mindre stabile versioner af stoffet. Patentholderne patenterer strategisk i denne type branche ved at 

patentere på nye former og processer efter stofpatentets udvikling.  

Nye former og processer kan føre til en optimering af præparatets kvalitet, fordi de kan føre til en mere stabil 

version af stoffet bag præparatet eller en mere effektiv brug af stoffet i præparatet.  

                                                        

6 Lea Gary, Hal Peter  “Standards and intellectual property rights:an economic and legal perspective”, p. 70,. 
7 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, 2009 
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Patenterhvervelsen kan her både være som følge af originalvirksomhedens egne udviklinger af former og 

processer, men kan også ske ved, at virksomheden køber sig til teknologien og/eller opnår eksklusive 

licensaftaler på teknologien. 

Men hensigten med at patentere på former og processer, kan også være at forsinke lancering af generiske 

versioner af præparatet. Når stofpatentholdere patenterer former og processer, uden at det fører til en 

kvalitetsforbedring af præparatet, er det til skade for samfundet, da virksomhedens eksklusive beskyttelse 

forlænges på bekostning af samfundets velfærd. Andre virksomheder kunne med nye former og processer 

have lanceret substituerende produkter til det oprindelige stof og kunne dermed have bidraget til samfundet 

med et større udvalg og en priskonkurrence på produktet, som ville føre til lavere priser. 

Patentklynger 

Eksistensen af de forskellige patenteringsårsager fører til patentsystemets tilstand, som i dag er et 

patentsystem fyldt med overlappende patenter og patentklynger. Der er et massivt pres på 

patentorganisationer, som skal balancere undersøgelsesperioden med hurtig udstedelse af patenter. 

Patentklyngen er en tilstand i patentsystemet og et udtryk for udviklingen af patentlandskabet som et ”frodigt” 

minelandskab, hvor det er ekstremt risikabelt at færdes, og hvor virksomheder helt uvildigt og uvidende 

risikerer at krænke flere patenter, når der forsøges at træde ind på innovative konkurrencemarkeder. 

Patentklyngeudviklingen styrkes af mængden af patentansøgninger og yderligere af forsinkelsesperioden 

mellem patentansøgningen og patentudstedelsen. I løbet af undersøgelsesperioden er patentet, som udstedes 

senere, fuldt ud gyldigt, og patentholder har erstatningskrav over for virksomheder, der har handlet indenfor 

patentkravets rammer i undersøgelses perioden. Samtidig er patentansøgningen hemmeligholdt i op til 18 

måneder8, og en virksomhed risikerer derved at benytte en beskyttet opfindelse, hvilket den måske let kunne 

have undgået, hvis den havde haft kendskab til patentet.  

                                                        

8 EPC Art. 93 



12 

 

 

Afgrænsning 

Der kan foreligge andre incitamenter til patenterhvervelse, som hverken har konkurrenceretlige betragtninger 

eller kommercielle interesser. Patenter, og IP-rettigheder generelt kan være finansielle vækstfaktorer, og 

således kan interesserne simpelthen være at booste den innovative signalering af en virksomhed. De øvrige 

formål, styrker selvfølgelig også udviklingen af patentklynge problematikken og kan således indirekte have 

effekt på konkurrenceretten. Jeg anser dog ikke at alternative patenterhvervelser end dem jeg fokuserer på, 

kan tilføre nogen værdi til analyserne. 

Struktur/opbygning 

I dette første kapitel har jeg givet en præsentation af problemstillingen og problemformuleringen Jeg har 

beskrevet, hvad jeg vil undersøge i forhold til den økonomiske, juridiske og integrerede del og kapitlet 

indeholder også en kort præsentation af afhandlingens andre kapitler og de teorier og metoder, som benyttes 

på områderne. 

Kapitel 2 består af den juridiske analyse, hvor jeg først vil foretage en gennemgang af principperne bag 

misbrugsbegrebet i Art. 102, og dernæst kort præsenterer af AstraZeneca-dommen Tetra Pak I-dommen og 

Servier-beslutningen, som benyttes i større grad i analysen. Analysen deles op i henholdsvis teknisk 

komplekse og teknisk ukomplekse brancher, og indledningsvis gives en kort præsentation, af hvordan 

dominerende positioner i de to brancher typisk ser ud. Den dominerende virksomheds patenterhvervelse vil 

derefter vurderes i forhold til de principper der er udtalt i retspraksis. Der konkluderes herefter om de 

overordnede forudsætninger, der fører til, at en patenterhvervelse fører til et misbrug.  

Kapitel 3 indeholder den økonomiske analyse. Jeg undersøger hvilke incitamenter de dominerende 

virksomheder har til at erhverve patentrettigheder, og hvilken indvirkning, det kan få på markedet. 



13 

 

Først præsenteres de generelle incitamenter for at patentere på et marked og derefter den dominerende 

positions indvirkning på incitamentet. Endelig undersøges den dominerende virksomheds incitamenter i 

forhold til de to forskellige typer brancher. Jeg konkluderer efterfølgende om incitamenterne for strategisk 

patenterhvervelse, og hvordan disse påvirker patentsystemet i forhold til den effekt incitamenterne kan have 

på henholdsvis den statiske og dynamisk efficiens. 

Kapitel 4 indeholder den integrerede analyse, hvor jeg undersøger, hvordan den dominerende virksomheds 

incitament til patenterhvervelse påvirkes af de forudsætninger ved patenterhvervelse, der kan føre til et 

misbrug af dominerende position. Jeg antager først, at implementeringen af de konkurrencebegrænsende 

forudsætninger er omkostningsfrie, og at patentsystemets tildelte patentrettigheder er et efficient kompromis 

mellem den statiske og den dynamiske efficiens. Derfra foretager jeg en Kaldor-Hicks efficiens analyse på, 

hvordan forudsætningerne påvirker incitamentet til patenterhvervelse, og konkluderer endelig ud fra kriteriet, 

om, hvorvidt retsreglen leder til mere efficient patenterhvervelse. 

Herefter tager jeg stilling til, hvorvidt antagelsen om omkostningsfrie implementering er en realistisk antagelse.  

Kapitel 5, indeholder de afsluttende bemærkninger, hvor jeg først samler afhandlingens delkonklusioner i en 

samlet konklusion. Derefter perspektiveres afhandlingen i forhold til antagelsen om den optimale balance 

mellem statisk og dynamisk efficiens. 
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Juridisk metode og retskildelære9 

I den juridiske analyse benyttes den retsdogmatiske metode. I udledningen af gældende ret er det nødvendigt 

at inddrage retskilde- og fortolkningslæren for at nå frem til en fuldstændig regel, som reflekterer den 

gældende ret. De enkelte retskilder fungerer som en slags fragmenter, der tilsammen fører til udledning af 

gældende ret. Den måde, retskilderne anvendes på, er den juridiske metode, mens retsteorien er måden 

retskilderne anskues på. Hver retsteori har et sæt videnskabsteoretiske spilleregler der skal følges og 

overholdes, for at udledningen af gældende ret kan anses for at være korrekt. 

En retsteori er en del af retsfilosofien. Den retsteoretiske tilgang, fortæller, hvordan retsvidenskaben skal 

anskues. 

EU’s retssystem og retsteori 

Den Europæiske Union(EU) er bygget op af lande, hvis nationale retssystemer bruger forskellige 

retsteoretiske udgangspunkter. I den skandinaviske del af Unionen har udgangspunktet været den Ross’ 

retsrealisme, men i store dele af det øvrige EU, har de retspositivistiske spilleregler været dominerende. 

EU’s retsteoretiske ståsted har således sine rødder i forskellige sæt spilleregler, og det er nødvendigt at gøre 

sig bevidst om, hvordan dét påvirker den EU’s retssystem, hvis det skal være muligt at udlede gældende ret, 

som er videnskabeligt sandt i Unionens retssystem. 

Gennem EU’s levetid har EU fået mere og mere indflydelse på de nationale retssystemer10. Det er sket 

løbende gennem anvendelsen af EU’s traktatbestemte kompetenceområder. Den Europæiske Unions Domstol 

har kompetencen til at fortolke og udlede gældende ret, og det betyder at den løbende slår fast, hvordan retten 

                                                        

9 Tvarnø og Nielsen (herefter betegnet Tvarnø og Nielsen i fodnoterne.). 2014. Retskilder og Retsteorier. København; kap. 5 og 7.  
10 Tvarnø og Nielsen, kap.14 
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skal fortolkes ved konkrete sager eller ved medlemslandenes præjudicielle spørgsmål11. Dertil følger det 

overordnede krav om EU-konformitet på de områder, hvor medlemslandene ikke har enekompetence, ved den 

nationale retshåndhævelse12. I Tvarnø og Nielsens bog, Retskilder og Retsteorier,13 beskrives tre modeller 

som har været benyttet til at anskue retssystemet i Europa efter oprettelsen af EU. I de to første modeller, 

28+1-modellen og 28-modellen, anses retssystemet som de 28 nationale retssystemer. EU-retten fungerer 

som et tillæg til de nationale retssystemer (28+1) eller er en inkorporeret del af de nationale retssystemer (28). 

Fælles for de to modeller er, at retssystemerne bibeholder deres nationale tilknytning. Disse modeller har især 

været toneangivende i begyndelsen af EU’s udvikling. Den tredje model er modellen, der omtales som ”Et stort 

system”. Den anskuer EU’s retssystem som ét stort system og nyt system, hvor man går væk fra den 

nationale tilknytning i retssystemet. I dette ”supranationale EU-retssystem” fungerer de nationale retssystemer 

som regionale delsystemer i det overordnede ”store system”.  

I den juridiske analyse, får det indvirkning på, hvordan jeg ser på retskilderne. Jeg tager retskilderne ud af en 

national konktekst, og min udledning af gældende ret, bygger på de samme retskilder, som var det 

Kommissionen, de nationale domstole eller den EU Domstolen der skulle tage stilling til samme 

problemstilling. 

I forhold til den relevante retsteori kan det dog volde udfordringer, når retssystemet frakobles den nationale 

tilknytning. Tvarnø og Nielsen lægger i deres bog vægt på, at den skandinaviske retsteori med modifikation 

kan anvendes på EU’s retssystem. De lægger vægt på, at de mest nyttige elementer i retsrealismen er den 

uformelle, pluralistiske og fleksible tilgang til retskilderne samt opfattelsen af, at retten både har ideologisk og 

faktuel karakter. Når EU’s retssystem anskues som ”Et stort system”, kan Ross’ gældebegreb benyttes, på 

måde, som den måde Ross’ modificerede gældebegrebet i forhold til den danske statsret14. Ved 

modifikationen af gældebegrebet lagde Ross vægt på, at retsopfattelsen var den, som blev efterlevet af de 
                                                        

11 Se mere lige nedenfor under EU-domstolen 
12 Tvarnø og Nielsen s. 150 med henvisning til Art. 4. Stk. 3 TEU og Art. 288 TEUF 
13 Tvarnø og Nielsen, kap 14 s. 530,  
14 Tvarnø og Nielsen, kap 14 s. 527 
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øverste statsmyndigheder. Når jeg indikerer at modifikationen kan foregå på samme måde ved EU-

retssystemet som et stort system, er det, fordi Ross’ retsopfattelse i forhold til Statsretten fjernede sig fra ”en-

aktørs” perspektivet i forhold til efterlevelsen af retsopfattelsen. På den måde var retsopfattelsen til stede, 

selvom den ikke fik sikret sin håndhævelse hos Domstolen. På samme måde kan den EU Domstolen ikke selv 

kan sikre håndhævelsen af sine domme. Når det så alligevel kan passe på Ross’ gældebegreb, skyldes det, at 

det med stor sandsynlighed kan antages at blive håndhævet i de nationale retshåndhævelsessystemer. 

Retsrealismen i EU 

Retskildelæreren tager udgangspunkt i de retskilder domstolene benytter.15 For nærværende afhandling er det 

således de retskilder den EU Domstolen.s l benytter. Der bliver lagt vægt på de kilder og metoder, domstolen 

vil benytte for at nå frem til den rigtige afgørelse. Der lægges vægt på, at metoden skal føre til at behandlingen 

efter den retsrealistiske retsteori skal i et vist omfang kunne forudse fremtidige afgørelser om gældende ret. 

Den juridiske analyse skal således behandle de retskilder, der benyttes af dommerne ved EU Domstol, og 

med samme metode som EU domstolen bruger. 

Den retsdogmatiske metode i EU 

Gældende ret bliver med denne metode fastlagt ved hjælp af retskilderne i EU. Fastlæggelsen gennemføres i 

tre step, primærret, sekundærret og subsidiærret. Primærretten er Unionens stiftende traktater, der fastlægger 

de juridiske rammer for EU. Den sekundære regulering er vedtaget for at udøve Unionens beføjelser og kan 

have bindende eller ikke-bindende karakter. Subsidiærretten udgør retskilder, der ikke er fastlagt i traktaterne, 

men fremkommet ved EU domstolens udøvelse af sin kompetence, således er subsidiærretten et udtryk for 

domstolens praksis og retsskabende principper. 

                                                        

15 Tvarnø og Nielsen, kap. 11 
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I det følgende vil jeg redegøre for de forskellige retskilder og de relevante EU-institutioner, der knytter sig til 

dem. 

Primær retten16 

EU’s traktatgrundlag er traktaten om den europæiske union (TEU) og traktaten om den europæiske 

funktionsmåde (TEUF), som senest undergik en større ændring i 2009 med Lissabontraktaten17. Traktaterne 

er EU’s primære retskilde. I TEU findes de grundlæggende visioner og mål for EU, herunder i særdeleshed 

Unionens mål om etableringen af det indre marked i Art. 3 stk. 3 TEU, i den tilhørende protokol nr. 2718 der 

yderligere defineres som et system der sikrer, at konkurrencen ikke forvrides på markedet.  

Konkurrencereglerne er overordnet defineret i TEUF, i Art. 101 og 102. Det er i artikel 102, det overordnede 

princip om forbud mod misbrug af dominerende stilling fremgår. 

EU har enekompetence til at lovgive på konkurrenceområdet, hvilket betyder, at de nationale staters beføjelser 

i relation til konkurrenceretten alene er implementering af retsakterne jf. Art. 2 og 3 TFEU. 

                                                        

16 Tvarnø og Nielsen, s.119 
17 Lissabon-Traktaten konsolideret- EU-traktaten, EUF-traktaten og Euratom-Traktaten, baggrundsnotat om Lissabontraktaten s. 

382. 
18  Lissabon-Traktaten konsolideret- EU-traktaten, EUF-traktaten og Euratom-Traktaten, s. 247. 
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Rådet og sekundær regulering 

Den bindende sekundære regulering omtales også som afledt ret, da den sker på vegne af EU-institutionernes 

(Rådet og Europa-Parlamentet) afledte kompetence til at udstede retsakter. Den bindende sekundære 

regulering er defineret i Art. 288 TEUF, og er forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser. 

Rådet og dettes kompetencer er defineret i Art. 16 TEU, hvor Rådet sammen med Europa Parlamentet 

defineres som den lovgivende funktion i EU. 

I kapitel 2 af TEU beskrives den proceduren, der skal gennemføres for, at nye retsakter kan gennemføres jf. 

Art. 294 TFEU. Det er Rådet og EU Parlamentet, der vedtager lovgivning i fællesskab på forslag af 

Kommissionen. Rådets lovgivende kompetence i relation til EU’s konkurrenceregler fremgår af Art. 103 TFEU, 

som tildeler kompetencen til at vedtage retsakter om anvendelsen af Art. 101 og 102. Rådet tildeles 

kompetencen til at udstede forordninger og direktiver, på forslag af Kommissionen og ved høring i Europa-

Parlamentet om principper ved anvendelse af Art. 101 og 102 – herunder også fastlæggelse af 

Kommissionens opgaver ved anvendelsen af konkurrencereglerne jf. Art. 103 stk. 2 Litra d. Især 

Rådsforordningen (RFO) 1/2003 ”om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82” er 

relevant for nærværende afhandling. Her øges Kommissionens og de nationale domstoles kompetencer øges 

gennem en decentralisering af anvendelsen og håndhævelsen af konkurrencereglerne. Kommissionen tildeles 

herved kompetencer til udstedelse af bøder og til at udstede afgørelser i forhold til virksomheders 

overtrædelse af konkurrencereglerne. 

Kommissionen og sekundær regulering 

Europa Kommissionens (Kommissionen) kompetence tildeles i Art. 17 TEU, ifølge hvilken Kommissionen skal 

drage omsorg for gennemførelsen af traktaterne og føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten under den 

Europæiske Unions domstolskontrol. Kommissionens tildeles specifikke beføjelser for at sikre håndhævelse af 

Art. 102 TEUF i Art. 105 TEUF, hvorefter den kan påbegynde undersøgelser i tilfælde af formodede 
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overtrædelser enten på baggrund af eget eller medlemsstaternes initiativ. Beføjelserne fører yderligere til, at 

Kommissionen kan træffe afgørelser med begrundelser i, at der foreligger en overtrædelse. I RFO 1/2003 er 

Kommissionens beføjelser i forhold til håndhævelsen af Art. 102 (og 101) TEUF detaljeret.  

Kommissionens beslutning T-691/14, som har dømt Servier som er en original farmaceutisk producent, samt 

fem generiske producenter, for overtrædelse af både Art. 101 og Art. 102 TEUF benyttes, som retskilde i 

denne afhandling. Servier og de generiske parter søger pt. om annullering af alle punkter i beslutningen. 

Derudover fastlægger Kommissionen (formanden) retningslinjer for udøvelsen af sit hverv jf. Art. 17 stk. 6 Litra 

a. I den relation har Kommissionen i 2009 udstedt sin ”vejledning om kommissionens prioritering af 

håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 8219 på virksomheders misbrug af 

dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd” (prioriteringsvejledning) 20.  

I analysen benyttes også Kommissionens retningslinjer for anvendelse af EUF-traktatens artikel 101 på 

teknologioverførselsaftaler21 (TTBER-retningslinjer), i analysen i relation til strategisk patenterhvervelse ved 

patentpuljer, som kan siges at have en kollektiv dominans. Kommissionen og konkurrenceretten har anerkendt 

at der er procompetitive fordele der kan opveje for de konkurrencebegrænsende risici forbundet med 

patentpuljer. Kommissionens TTBER retningslinjer benyttes, som fortolkningsbidrag til, hvilke forudsætninger 

der foreligger, for at strategisk patenterhvervelse i en patentpulje kan anses som misbrug af dominerende 

virksomhed. 

Kommissionens udstedte vejledninger er bindende for Kommissionen, og de er et udtryk en ”rule of practice” 

om de principper, som kommissionen vurderer konkret adfærd ud fra22. Afviger Kommissionen fra sine 

offentliggjorte vejledninger og meddelelser, vil det bryde med de grundlæggende principper, der skal sikre 

                                                        

19 Der vil fremgå gammel nummerering, af dokumenterne fra før 2010, i nærværende afhandling, benyttes Art. [102], hvor gamle 
dokumenter har refereret til de gamle nummereringer.  
20 Meddelelse fra Kommissionen: Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-
traktatens Artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd. K (2009) 864, 09.02.2009. 
21 Meddelelse fra Kommissionen: Retningslinjer for anvendelse af EUF-traktatens artikel 101 på teknologioverførselsaftaler 2014/C 
89/03, 28.03.2014 
22 Jones, Alison & Sufrin, Brenda. 2014. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials. s. 118 
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ligebehandling og legitime forventninger23. Det skal understreges, at Kommissionens udtalelser og 

beslutninger ikke er et udtryk for gældende ret. Principperne i vejledningerne er i høj grad hentet fra 

retspraksis, og benyttes i afhandlingen som fortolkningsbidrag til udledningen af gældende ret24. 

EU Domstolen og retspraksis 

EU Domstolens opbygning og kompetencer fremgår af Art. 19 TEU. EU Domstolens primære rolle er at sikre 

overholdelse af lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne. EU’s processuelle kompetence 

fremgår i hovedtræk i Art. 19 TEU, hvor EU domstolen opdeles i Domstolen, Retten og et antal specialretter. 

De træffer hver især afgørelser omkring traktaterne, når der lægges sag an, anmodes om præjudiciel 

afgørelse fra en national myndighed, eller ved øvrige forhold, der fremgår af traktaterne. Af Art. 256 TEUF 

fremgår det mere detaljeret, at det er Retten der har kompetencen til at træffe afgørelser i første instans, og 

Domstolen ved appel.  

EU’s Konkurrenceret er i høj grad udviklet gennem retspraksis. Kommissionen træffer beslutninger om 

overtrædelsen af Art. 102 TEU25, og udstedelse af bøder er bindende overfor adressaterne, men genstand for 

domstolskontrol26. Her er det Retten i første instans, der tager stilling til, om Kommissionens beslutning er 

korrekt i forhold til anvendelse af traktaterne. Afgørelserne fra EU Domstolen er dermed et udtryk for 

gældende ret i de konkrete situationer. EU Domstolen kan udtrykke sig generelt om principper ved vurdering 

af en misbrugende adfærd, og hvis principperne i præmisserne er af generel karakter og gentaget i 

efterfølgende domme, er disse er udtryk for gældende ret i den forstand, at der aktivt skal argumenteres for, 

hvis der afviges fra de principper27.  

                                                        

23JC-189/02P Dansk Rørindustri A/S and others v. Commission, para. 209-213. 
24 C-209/10, Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet præmis 40-43 
25 RFO 1/2003 Kapitel III 
26 RFO 1/2003 Art. 31 med henvisning til TEUF Art. 229 
27 Tvarnø og Nielsen s. 191 
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Retspraksis benyttes i afhandlingen som en retskilde, hvor der er udledt generelle principper i afgørelser, om 

misbrugsbegrebet i Art. 102 TFEU. Derudover vil retspraksis i form af konkrete afgørelser oom strategisk 

patenterhvervelse også fungere som fortolkningsbidrag. 

I afhandlingen benyttes retspraksis således generelt i definition af de overordnede principper, der benyttes for 

vurderingen af en adfærds karakter som ekskluderende misbrug og retspraksis bruges konkret i form ar 

dommene AstraZeneca(AZ)–T-321/05 og appel C-457/10 P og Tetra Pak I – T-51/89, hvor EU domstolen har 

taget stilling til strategisk erhvervelse af patentrettigheder. 

 

Analysens objekt er misbrugsbegrebet i relation til strategisk patenterhvervelse, og der antages således at der 

foreligger dominans og samhandelspåvirkning. Konceptet der søges belyst for sine misbrugende tendenser, er 

patenterhvervelse. Patenterhvervelse knytter sig hovedsageligt til ekskluderende type af misbrug.  

Økonomisk metode 

Udgangspunktet i konkurrenceretten er, at monopoltilstande er forbundet med flest konkurrencebegrænsende 

risici, og at en fuldkommen konkurrence (FK)-situation er forbundet med færrest konkurrencebegrænsende 

risici. 

Årsagen skal findes i de to markedsstukturers effekt på den statiske efficiens. I den mikroøkonomiske teori28, 

er markedsstrukturen ved monopol givet ved, at der kun er én virksomhed på et marked Denne virksomhed er 

prissætter og har intet konkurrencepres fra egentlig eller potentiel konkurrence. Udgangspunktet i teorien er 

den profitmaksimerende virksomhed, hvilket også gældende i denne afhandling. Den profitmaksimerende 

virksomhed agerer på markedet, således at dens profit maximeres. Det betyder, at monopolisten med den 

stærkest mulige markedsmagt på et marked prissætter, så hans profit maksimeres. 

                                                        

28 Luis Cabral, Introduction to Industrial Organization kapitel 2. 
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Omvendt er situationen i fuldkommen konkurrencemarked.  En fuldkommen konkurrencesituation er 

kendetegnet ved fem overordnede antagelser om markedet; Mange udbydere med homogene produkter, med 

perfekt information, symmetriske produktionsomkostninger og Ingen adgangsbarrierer.29. En virksomhed er 

pristager og ejer ikke en dråbe markedsmagt. FK-konkurrenten er også profitmaksimerende, men i mangel af 

markedsmagt, er den maksimale pris han kan tage, svarende til den marginale omkostning (MC), hvilket er de 

omkostninger, der er forbundet med at producere den næste vare. I FK-markedet, er virksomhedens profit lig 

med nul. 

Begge konkurrencesituationer er teoretiske ”karikaturer” af virkeligheden, men de kan fint benyttes til at 

forklare mekanismerne bag konkurrence og markedsmagt. Konkurrence pres og markedsmagt er 

grundstenene bag innovative fremskridt. Uden eksistensen af konkurrence, er der begrænsede rationaler ved 

at investere i R&D, fordi virksomheden alligevel allerede presser al profit ud af aftagerne. 

Uden eksistensen af markedsmagt er virksomhederne alligevel ikke i stand til at påvirke prissætningen, og de 

er således tilsvarende begrænset i deres incitament til at investere i R&D, da FK-konkurrenten ikke kan 

påvirke prisen. 

Den dynamiske efficiens er et udtryk for det omfang, hvormed en virksomhed introducerer nye produkter og 

processer i produktionen. Når virksomheden både er udsat for konkurrencepres, og i stand til at udøve 

markedsmagt, skabes de bedste forudsætninger for dynamisk efficiens. Virksomheden vil sætte raten for 

innovation efter muligheden for at appropriere på opfindelsen på det statiske plan, og således er den statiske 

og den dynamiske efficiens ”omvendt proportionale” med hinanden.  

 I den økonomiske analyse er det overordnet set disse værktøjer, der benyttes. Analysen bliver i første 

omgang anskuet fra en virksomheds synsvinkel, hvor incitamenterne til strategisk patenterhvervelse forklares 

ved hjælp af industriøkonomisk teori i forhold til et marked, hvor virksomhedernes strategi er afhængig af 

                                                        

29 Cabral. 2000. Introduction to Industrial Organization. Cambridge, MA, US; MIT Press. 1st edition. s. 86 
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konkurrenternes adfærd, og mikroøkonomiske forklaringsmodeller om heterogene og homogene varer 

benyttes til forklaring af produktets præferenceniveau og virksomhedens patenteringsincitamenter. 

I slutningen af kapitlet vil en analyse af incitamenternes effekt på balancen mellem dynamisk og statisk 

efficiens føre til en konklusion om, for det første virksomhedernes incitamenter for strategisk patenterhvervelse 

og for det andet, hvordan disse påvirker markedet. 

Integreret metode 

I den integrerede analyse vil det blive undersøgt, i hvilket omfang forudsætningerne der leder til 

konkurrenceretlig krænkelse, påvirker incitamenter til strategisk patenterhvervelse. 

Den integrerede metode tillægges et retsøkonomisk perspektiv, hvor der undersøges, om gældende ret har 

den tilsigtede effekt på markedet. En retsøkonomisk tilgang benytter økonomisk teori til at vurdere effekterne 

af en given retsregel. Formålet med forudsætningerne, er at sikre, at den strategiske patenterhvervelse er 

procompetitiv og ikke benyttes til at misbruge den dominerende position. 

Den integrerede analyse undersøger, om de givne forudsætninger alene minimerer de 

konkurrencebegrænsende patenterhvervelser, eller om procompetitive patenterhvervelser også påvirkes af 

forudsætningerne. 

Forudsætningerne undersøges således i forhold til deres effekt på den statiske og dynamiske efficiens30. 

Den statiske og dynamiske efficiens skal ses som en form for balancevægt i forhold til patentrettighederne. Er 

patentbeskyttelsen snæver, fører det til, at velfærdstabet er begrænset, ved at virksomheden ikke er i stand til 

at udøve en betydelig markedsmagt. Jo sværere det er for virksomheden at genvinde sin investering i 

innovationen jo mindre incitament har den til at investere. Tiltag, der begrænser patentrettighederne på det 

statiske plan, har negativ effekt på det dynamiske. Patentretten er designet ud fra en vurdering af, hvad der er 

det optimale kompromis mellem de to efficienser. Når patenterhvervelsen benyttes for at udvide den 
                                                        

30 Se økonomisk metode oven for 
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patentretlige beskyttelse, sættes ligevægten ud af balance, og den dynamiske efficiens stiger på bekostning af 

den statiske efficiens. Ved at tillægge et Kaldor-Hicks efficienskriterie31, bliver det muligt at foretage en 

efficiens analyse som tager højde for, at statisk efficiens styrkes på bekostning af den dynamiske efficiens. 

Kaldor-Hicks kriteriet muliggøre en efficiensbetragtning af en retsregel, som tilgodeser én side på bekostning 

af en anden side. Således vil en retsregel, der styrker statisk efficiens på bekostning af dynamiske efficiens, 

være efficient. Stigningen i den statiske efficiens skal dog kunne mere end opveje en given begrænsning i den 

dynamiske efficiens. Teorien er, at den ”vindende” part skal vinde mere end taberen ”taber”. 

Hvis det antages, at patentrettens udgangspunkt var i ligevægt, kan konkurrencerettens forudsætninger føre til 

konklusionen om at være en efficient retsregel, hvor alene de konkurrencebegrænsende patenterhvervelser 

demotiveres, men hvor de procompetitive patenterhvervelser bibeholder deres motivation. 

Vurderingen af den vindende og tabende størrelse kan være en udfordring, hvis der ikke er nogen konkret 

målestok, men følges den klassiske mikroøkonomiske tankegang, hvor ”virksomhederne udbyder” innovative 

fremskridt mod ”betaling”, kan betalingen svare til det velfærdstab det statiske plan påføres. 

I et ligevægtsscenarie er der en optimal ressourceallokering, mellem belønning og innovationsraten. 

Patentrettighederne tildeles således, at værdien af de innovative fremskridt ved den pågældende 

innovationshastighed svarer til den værdi fremskridtene tilfører samfundet. 

Når der så opstår en uligevægt som følge af, at patentrettighederne styrkes, bliver virksomhederne i stand til 

at opnå højere belønning for de innovative fremskridt end den værdi, de tildeler samfundet, hvilket fører til et 

ressourcespild, hvor en del af det statiske velfærdstab ikke genererer en tilsvarende dynamisk 

velfærdsgevinst32. 

Samfundet vil hermed være mere efficient, hvis innovationsincitamentet faldt tilbage i ligevægt, hvor det 

statiske velfærdstab kompenseres med en tilsvarende dynamisk velfærdsgevinst. 

                                                        

31 Stavang, & Eide. 2008.Rettsøkonomi. Oslo, N; Cappelen Akademisk Forlag. s. 110 
32 Belleflamme, Paul & Peitz, Martin. 2010. Industrial Organization: Markets and Strategies. Cambridge Kapitel 19 
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Ved at anskue balancen mellem statisk og dynamisk efficiens som forholdet mellem producent og forbruger i 

et konkurrencemarked er Kaldor-Hicks efficienskriteriet nemmere at tage stilling til.  Således ville den statiske 

efficiens ville vinde mere, end den dynamiske efficiens ville tabe ved foranstaltninger, der sænker 

innovationsraten tilbage til ligevægten. 

En helt afgørende antagelse, for Kaldor-Hickskriteriet er, at der ingen omkostninger er forbundet med den 

innovationshæmmende retsregel.  

Er den konkurrenceretlige tilgang til strategisk patenterhvervelse således i stand til at fjerne incitamentet til at 

patenterhvervelse som udvider patentrettigheden, vil den således være efficient ud i økonomiske termer. Hvis 

reglen også påvirker den strategiske patenterhvervelse i ligevægten, kan den derimod betyde, at 

patentrettighederne fører til investering i innovation, der er suboptimalt for samfundsvelfærden i de 

økonomiske termer. Kaldor-Hicks-kriteriet anses således for at være opfyldt, hvis foranstaltningerne for 

misbrug kun demotiverer de konkurrencebegrænsende patenterhvervelser. 
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Kapitel 2 Juridisk analyse 

Det kan være et problem for konkurrenceretten at skelne mellem de procompetitive patenterhvervelser og de 

patenterhvervelser, der leder til konkurrencebegrænsning udover patentets angivne rettigheder. En for 

aggressiv konkurrencebegrænsende holdning til patenterhvervelse kan føre til, at procompetitiv adfærd 

straffes. Uanset om strategien for en patenterhvervelses er offensiv eller defensiv, skal den vurderes ud fra 

samme principper, for at akten anses for at overtræde Art. 102 TEUF. 

Misbrugsbegrebet 

Det primære formål for EU konkurrenceretten er at sikre en uforvrænget konkurrence i EU. 

  Af Art. 102 TEUF og retspraksis33 fremgår det klart, at den dominerende position i sig selv ikke medfører et 

misbrug. Derfor må virksomheden i en dominerende position til alle tider må anvende de almindelige 

konkurrenceværktøjer, som også defineres som ”konkurrence på ydelser”.34 Art. 102 definerer en række 

adfærdskategorier35, som især kan føre til et misbrug, men definerer ikke yderligere konceptet om misbrug i 

traktaten. Her kommer retspraksis ind i EU konkurrenceretten som en meget benyttet retskilde, der gør det 

muligt at undersøge, hvordan EU-Domstolen fortolker de generelle begreber som fremgår af traktaten. De 

principper, der kan udledes fra retspraksis, benyttes til at udlede, under hvilke forudsætninger 

patenterhvervelse bliver anset som misbrug. 

                                                        

33C-322/81 Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen præmis 57, C-209/10 Post Danmark mod 
Konkurrencerådet præmis 21. 
34 Fejø og Ølykke, EU Konkurrenceret Almindelige del 5. Udgave, s. 326  
35 TEUF Art 102 litra a-d. 
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Misbrugsbegrebet er defineret i retspraksis i en tidlig sag, Hoffman-LaRoche dommen, og sidenhen er 

definitionen gentaget i både Kommissionens beslutninger og i nyere retspraksis: 

”Misbrugsbegrebet er et objektivt begreb som, omfatter en af en markedsdominerende virksomhed udvist adfærd, som efter sin art 
kan påvirke strukturen på et marked, hvor konkurrencen netop som følge af den pågældende virksomheds tilstedeværelse allerede 
er afsvækket, og som bevirker, at der lægges hindringer i vejen for at opretholde den endnu bestående konkurrence på markedet 
eller udviklingen af denne som følge af, at der tages andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og 
tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser36” 
 

Misbrugsbegrebet tilføjes herved detaljer om, hvornår en virksomheds adfærd ikke kan anses for, at holde sig 

indenfor ”konkurrence på ydelser”, idet det defineres, at adfærden kan påvirke strukturen på markedet ved at 

lægge ”hindringer i vejen for at opretholde den endnu bestående konkurrence...”, en definition som 

Kommissionen i sin prioriteringsvejledning har benyttet under konceptet om konkurrencebegrænsende 

markedsafskærmning37.  

For at patenterhvervelsen skal anses som et misbrug, skal den således, fører til at konkurrencestrukturen 

ændres på et marked, og adfærden skal anses som værende udenfor de normale konkurrenceværktøjer.  

Det er en af de overvejende problematikker i forhold til at anvende konkurrenceretten på patenterhvervelse. 

Patentansøgninger er en del de almindelige konkurrenceværktøjer på et marked. Gennem innovation og 

optimering af produktkvalitet, tildeles virksomheder patenter, som er berettigede eksklusive rettigheder, der 

skal kompensere for og motivere til investering i innovation. Når et patent tildeles, er det dermed en overordnet 

anerkendelse af, at de forudgående kvalitative forbedringer har fundet sted, og at en erhvervelse af patentet er 

berettiget. Alene tilstedeværelsen af et patent, har ekskluderende effekt på konkurrencemarkedet, hvilket vil 

blive vist senere i analysen38.  

Køb, salg og licens på patenter, passer også i udgangspunktet, ind i de almindelige konkurrenceværktøjer. 

Gennem salg og licens motiveres virksomheder enten til at sprede anvendelsen af opfindelserne, enten til 

områder som virksomheden ikke selv kan producere på, eller til konkurrence. 

                                                        

36 Hoffmann-LaRoche mod Kommissionen, sag 85/76, præmis 91 
37 Prioriteringsvejledningen afsnit 19 
38 Se mere i afsnittet om defensiv strategisk patenterhvervelse, s. 38 
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Disse muligheder er også som udgangspunkt, værktøjer indenfor rammerne af konkurrence på ydelser, hvor 

patentholder får mulighed for at appropriere på sin opfindelse, selv på markeder, hvor han ikke selv kan 

producere. Både adgangen til patentansøgninger og patentoverførsler er anerkendte af konkurrenceretten, og 

visse patentoverførsler er tilmeld dækket af konkurrencerettens gruppefritagelsesforordning, om 

teknologioverførsel i forhold til Art. 101 TEUF. I sig selv fører det faktum, at en adfærd er dækket af 

gruppefritagelsesforordningen for teknologioverførselsaftaler, ikke til nogen begrænsninger for anvendelsen af 

Art. 102 TEUF39. Kommissionens TTBER-retningslinjer benyttes som fortolkningsbidrag med henblik på 

indkredsning af procompetitive faktorer i relation til teknologioverførsel(patentpuljer). 

Teknologioverførselsaspektet er relevant for analysen i forbindelse med den offensive strategiske 

patenterhvervelse, hvor patentpuljer etableres. 

Det særlige ansvar 

Ud over, at den dominerende virksomhed er berettiget til at handle indenfor ”konkurrence på ydelser”, er der 

en særlig pligt, som følger med, når virksomheden er dominerende på et marked. 

Det drejer sig om en særlig forpligtelse, hvor den dominerende virksomhed, ikke, ved sin adfærd, må skade en 

effektiv og ufordrejet konkurrence på det indre marked40. Konceptet ”det særlige ansvar”, fremgår ikke direkte 

af traktatens ordlyd, men det er alligevel et veldefineret koncept, som konsekvent stadfæstes i retspraksis41.  

Det særlige ansvar, repræsenterer således et ekstra niveau, til konceptet af markedsafskærmning, et niveau, 

som gør det muligt at italesætte, at en dominerende virksomhed, i sin handling, som kan være indenfor 

”konkurrence på ydelser” krænke forbuddet i Art. 102 TEUF, hvis en effektivt og ufordrejet konkurrence 

skades. I retspraksis viser det sig, at ” det særlige ansvar” bruges til at styrke den konkurrencebegrænsende 

argumentation. Man kan sige, at den dominerende virksomhed pålægges en agtpågivende adfærd for ikke at 

skade den effektive konkurrence. I de næste afsnit vil jeg søge at afdække, hvordan ”det særlige ansvar” 
                                                        

39 Tetra Pak I - T-51/89 Tetra Pak Rausing SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Præmis 21 
40 NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen, sag 322/81, præmis 57. 
41 Jones, Alison & Sufrin, Brenda. 2014. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials. S. 374 
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spiller ind, i relation til overtrædelsen af 102 TEUF, ved de to typer af strategisk patenterhvervelse., 

henholdsvis offensiv og defensiv strategisk patenterhvervelse 

Objektiv begrundelse 

I modsætningen til Art. 101 TEUF, er der ikke nogen fritagelses forordninger for Art. 102 TEUF da en adfærd, 

som er misbrugende, ikke objektivt kan accepteres. Princippet om ”objektiv begrundelse” benyttes derimod i 

retspraksis, som et argument fra virksomhedernes side for at berettige den misbrugende adfærd. 

Kommissionen har defineret principperne fra retspraksis som kan føre til, at et misbrug bliver berettiget, 

indirekte i sin prioriteringsvejledning. I prioriteringsvejledningen, er der blot udtrykt, at Kommissionen vil 

vurdere en virksomheds påstand, om at dennes adfærd kan begrundes42.  I de to analyser, er de to typer 

koncepter brugt i forbindelse med brug af patentrettigheder, efficiens-begrundelsen og ”objektiv 

nødvendighed”. 

Efficiens begrundelsen går ud på, at den pågældende adfærd, om end konkurrencebegrænsende, fører til 

efficiens-fordele, som kan opveje den skadende virkning. Kommissionen lægger vægt på, at efficiensforsvaret 

skal opfylde fire kumulative krav, for at det kan foreligge43. For det første skal efficiensforbedringen være en 

nærliggende konksekvens af den konkrete adfærd. For det andet skal adfærden være uundværlig i 

realiseringen af de påberåbte efficienser. For det tredje skal adfærdens efficiens opveje alle sandsynlige 

negative konsekvenser på forbruge velfærd på påvirkede markeder. For det fjerde, må adfærden ikke 

eliminere den effektive konkurrence ved at fjerne alle eller store dele af kilder til egentlig eller potentiel 

konkurrence. 

                                                        

42 Prioriteringsvejledningen afsnit 28. 
43 Jones, Alison & Sufrin, Brenda. 2014. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials.   389 og prioriteringsvejledningen afsnit 

30-31. 
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Objektiv nødvendighed, er blevet påberåbt, i forhold til sundheds og sikkerhedsårsager. Kommissionen har 

tilføjet objektiv nødvendighed i prioriteringsvejledningen, til trods for, at argumentet endnu ikke er blevet 

accepteret i praksis. Kommissionen lægger imidlertid vægt på, at den objektive nødvendighed i forhold til 

sundhed og sikkerhedshensyn, typisk må forventes at blive håndteret af de offentlige nationale myndigheder44.  

 

Analysen vil undersøge offensiv og defensiv strategisk patenterhvervelse, i forhold til, hvilke argumenter 

kommissionen lægger vægt på og hvordan de passer i forhold til principperne formuleret ved EU Domstolen. 

AstraZeneca T-321/05 (C-457/10 P) 

I dommen blev AZ dømt for to tilfælde af overtrædelse af Art. 102. 

Den første overtrædelse af Art. 102 var et misbrug i forbindelse med erhvervelsen af SP-certifikater, som 

forlængede eksklusivperioden for deres stofpatent på præparatet Losec. SP-certifikater er en særlig udvidet 

beskyttelse af en patenteret opfindelse, som patentholdere inden for medicinalbranchen kan ansøge om, og 

som går ud på beskyttelse i perioden mellem patentansøgningens tidspunkt og første markedsføringstilladelse 

på det indre marked45. Ifølge Kommissionen, overtræder AZ Art. 102 TEUF, da de på baggrund af vildledende 

oplysninger ansøgte og tildeltes SP-certifikater46 på størstedelen af det indre marked. I Kommissionens 

beslutning fandt den, at AZ havde overtrådt Art. 102 TEUF, fordi adfærden blev anset som værende et led i en 

overordnet SPC strategi, der skulle holde generiske producenter fra markedet både ved at indgive vildledende 

oplysninger i relation til SP-ansøgningerne og efterfølgende ved nationale domstole. De vildledende 

oplysninger blev givet for at opnå eller bevare SP-certifikater for stofpatentet, som AZ ikke havde ret til, eller 

kun havde ret til, i kortere periode47. 

                                                        

44 Jones, Alison & Sufrin, Brenda. 2014. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials. s. 389 
45 RFO 1768/92   Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for 
lægemidler. 
46 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis NB PRÆMIS!!! 
47 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 305 
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Den anden overtrædelse af Art 102 omhandler et misbrug, hvor virksomheden tilbagetrak marketingtilladelser 

for markedsføring af Losec-kapsler. Misbruget omhandlede ikke erhvervelsen af immaterielle rettigheder, men 

derimod ”fjernelse” af en rettighed, specifikt, tilbagetrækningen af AZ’s markedsføringstilladelser i hhv. 

Danmark, Norge og Sverige for Losec Kapsler, for derefter at lancerer Losec tabletter. Problemet med 

tilbagetrækningen af marketingtilladelsen lå i, at markedsføringsansøgningsproceduren blev væsentligt 

besværliggjort, da de generiske konkurrenter ikke længere havde et reference præparat, som er afgørende for 

en hurtigere procedure ved tildelingen af markedsføringstilladelser på generiske præparater48. 

Tetra Pak I T-51/89 

Tetra Pak anfægter beslutning fra Kommissionen, om overtrædelse af [Art. 102] TEUF, med argumentation 

om, at den pågældende eksklusive patentlicens, misbruget omhandler, er dækket af [Art. 101 stk. 3] TEUF, da 

aftalen opfylder kravene i Kommissionens TTBER-forordning. Tetra Pak anfægter at Art. 102 TEUF, kan finde 

anvendelse på aftaler fritaget af TTBER-forordningen. Dommen er i sig selv meget kort, da den eneste appel, 

Tetra Pak kom med, var at Art. 102 ikke kunne finde anvendelse på aftaler dækket ind under TTBER-

retningslinjen. Dommen er relevant, da den tager stilling til dominansens størrelse i forhold til misbrugets 

omfang, og hvordan patenterhvervelse, som ikke er gennem en ansøgning, kan føre til misbrug.  

I Tetra Pak, er den pågældende patenterhvervelse ikke anset som at være et misbrug af dominerende stilling, 

uden at der foreligger indikation om at erhvervelsen skete som et led i en større sammenhæng. 

 
 
 

                                                        

48 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 621 
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Servier beslutning AT.39612 

Kommissionen påbegyndte en formel undersøgelse af Serviers49 adfærd i relation til deres præparat 

Perindopril, som benyttes i behandling af hjerte-kar-sygdomme. Kommissionen udstedte herefter en 

beslutning om overtrædelse af Art. 102 og 101 TEUF og uddelte bøder til hhv. Servier og fem generiske 

virksomheder i 2014.50Beslutningen omhandler overordnet tre typer af adfærd i relation til præparatet 

Perindopril fra starten af 2000.  

- RP-forlig mellem Servier og fem generiske virksomheder fra 2005-2007.  

- Optag af patenter i perioden 2000-2005 af proces og ”krystalinisk” formpatenter, som ifølge Servier selv 

ikke involverede nogen innovativ aktivitet. 

- Opkøb af patenteret produktionsteknologi for udviklingen af det aktive stof i perindopril. 

Særlige konkurrenceretlige problematikker ved offensiv strategisk patenterhvervelse 

Den teknisk komplekse branche har som sagt en tendens til standardisering og det kan fører til et 

konkurrencemarked Ex Post standardiseringen, hvor patentholderne har betydelig markedsmagt. 

Standardiseringen, uanset om den følger en ”de facto” eller en ”de jure” 51procedure fører til, at virksomheder 

benytter den samme teknologi på samme produkttype, således at deres - om end konkurrerende- produkter er 

kompatible med hinanden. Patenterhvervelse kan have misbrugende implikationer, hvor der er sket en grad af 

standardisering af en teknologi i forhold til Art. 102, hvor det fører til en form for etablering af patentpuljer eller 

tilsvarende foranstaltning, der samler patenter bag en teknologi. 

                                                        

49 Servier Beslutningen s. 8-9 
50 “Anitrust: Commission fines Servier and five generic companies for curbing entry of cheaper versions of cardiovascular medicine” 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-799_en.htm 
51 Lea, Gary & Hall Peterl Standards and intellectual property rights: an economic and legal perspective s. 69,  
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Patentpuljer etableres for at imødekomme de risici52, der er forbundet med licensforhandlinger og 

kompatibilitet i teknisk komplekse brancher53.  Efter etablering vil virksomheder, som har patenter på 

teknologien i patentpuljen, være i stærkere magtposition, end virksomhederne, som skal købe sig adgang til 

teknologien. Den dominerende position er antaget for analysen, men for scenariet i forhold til en patentpulje, 

understreges det, at dominans også kan foreligge ved mere end en virksomhed. Det følger både direkte af Art. 

102 TEUF og yderligere af retspraksis, at flere virksomheder sammen kan indtage en dominerende position på 

et marked, hvilket vil være tilfældet, hvor en patentpuljes patentholdere skulle kunne overtræde Art. 102 

TEUF. Konceptet er defineret i retspraksis som ”kollektiv dominans”. I retspraksis bliver der lagt vægt på, at 

virksomheder der tilsammen udgør kollektiv dominans, i fællesskab kan agere uafhængigt af konkurrenter og 

samtidig være forbundet af et økonomisk bånd, således at de tilsammen kan indtage en dominerende stilling i 

forhold til de øvrige virksomheder på et marked54.  

I Kommissionens TTBER retningslinjer defineres en teknologipulje55 som en aftale mellem en eller flere parter, 

som samler en pakke af teknologi, som både patentholderne selv og evt. tredjemænd kan modtage licens til. 

Patentpuljerne kan både være simple aftaler mellem parter, eller være aftaler om selvstændige organisationer, 

som varetager puljen.  

Kommissionen lægger især vægt på opsætningen af puljen som indikation på dens procompetitive karakter, 

herunder især den proces og gennemsigtighed, der foreligger i forhold til vurderingen af, hvordan teknologien 

er udvalgt, ved etableringen og ved den løbende tilførsel af patenter til puljen.  

I forhold til Art. 101, er patenterhvervelsen dog ikke i sig selv en mulig krænkelse, da en hel afgørende del af 

forbuddet i bestemmelsen er, at der foreligger en aftale, eller en samordnet praksis. Den blotte 

patenterhvervelse er en ensidig adfærd, og kan således ikke føre til en krænkelse af 101 TEUF, uden at den 

er tilknyttet en konkret aftale eller samordnet praksis. For at en patenterhvervelse skal føre til krænkelse af 
                                                        

52 Se mere i det økonomiske afsnit 
53 Se mere i det økonomiske afsnit 
54 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard. 2014. EU-Konkurrenceret. Almindelig del. s. 313. 
55 TTBER retningslinjer afsnit 244 
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101, i det beskrevne scenarie, skal den således knyttes til en samordnet praksis eller en konkret aftale med 

konkurrencebegrænsende formål eller følge56, som patenterhvervelsen kan være med til at facilitere.  

Teknologien i en patentpulje kan være af komplementær og substituerende karakter, således, at den enten er 

en vigtig brik i den samlede teknologi eller fungerer som et alternativ til en teknologi, som allerede er i puljen. 

Kommissionen lægger vægt på, at de risici, der især foreligger i relation til en teknologipulje, som er etableret 

mellem horisontale konkurrenter, skyldes, at det i en vis udstrækning svarer til et kartel, hvor konkurrenter 

efter aftale prissætter patentpuljens samlede licens57. Hvis patentpuljen etableres, så den også inkorporerer 

substituerende teknologi og ikke alene komplementær teknologi, påtvinges aftagere licens på en teknologi, 

som ikke er nødvendig for produktets udvikling. EU domstolen har fastslået, at det er tilstrækkeligt, at der kan 

foreligge konkurrencebegrænsende virkning, for at en given adfærd bliver anset for et misbrug58.  

Hvis en substituerende teknologisk patenterhvervelse er knyttet til en aftale om tilføjelse til patentpuljen, vill 

den krænke et af hardcorebegrænsningerne i konkurrenceretten, hvor det stilles som vilkår for indgåelse af en 

aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser (også kaldet Tying, jf. Art 102 litra d TEUF). 

Patenterhvervelsen som med høj sandsynlighed kan bidrage substituerende teknologi til en patentpulje, når de 

øvrige forudsætninger foreligger, kan således være tilstrækkelig til vurderingen af et misbrug.  

Art. 102 TEUF anvendes, når der foreligger dominans, som omtalt tidligere. Patenterhvervelsen af teknologi, 

som kan substituere teknologi, der allerede er i patentpuljen, vil kunne have konkurrencebegrænsende 

konsekvenser, hvis virksomheden er en del af patentpuljen.  

Selve erhvervelsen kan blive anset som et misbrug, hvis konkurrencebegrænsningen er egentlig eller 

nærtliggende59 . Hvis virksomheden som del af en patentpulje, patenterer teknologi, som kan substituere en 

teknologi, som den allerede har adgang til i puljen, er det nærtliggende at vurdere, om patenterhvervelsen har 

nogen efficiensbetragtninger, som kan retfærdiggøre, at virksomheden patenterer teknologi, den allerede har 
                                                        

56 Jones, Alison & Sufrin, Brenda. 2014. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials s. 149 
57 TTBER retningslinjer afsnit 244 
58 C-52/09 Konkurrensverket v TeliaSonera Sverige AB. Præmis 61 
59 AstraZeneca Præmis 
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adgang til60. Forbuddet vil ramme de tilfælde, hvor en substituerende teknologierhvervelse ikke kan defineres 

som konkurrence på ydelser. Der er en række tests, der benyttes i vurderingen af en given adfærds ”merits”. 

Testen ”no economic sense”, benyttes til vurdering af, om der kan argumenteres for, at adfærden kan føre 

økonomisk rationelle fordele med sig. Der er ikke direkte refereret til i retspraksis, men princippet kan trækkes 

uddrages indirekte fra retspraksis (se mere lige nedeunder). 

En patenterhvervelse kan være omkostningsfuld, men økonomisk rationel, hvis den fører til en kvalitets- eller 

omkostningsforbedring, som giver konkurrenceretlige fordele. Hvis patenterhvervelsen ikke giver 

virksomheden nogen kvalitetsforbedring, eller omkostningsfordele, er de konkurrencemæssige rationaler der 

er tilbage i forhold til at udnytte eller ekskludere sine konkurrenter.  

I Servier-beslutningen begrunder Servier sin erhvervelse af en patenteret teknologi, med tilknyttede 

efficiensfordele61. Kommissionen dokumenterer derimod, at teknologien ikke fører til nogen fordele i forhold til 

den teknologi, som Servier allerede ejer, samtidig med, at den pågældende teknologi udgør den eneste 

mulighed generiske konkurrenter har med henblik på, at få adgang til markedet på. Der kan således ikke 

understøttes et økonomisk argument ved at fjerne den eneste teknologi, som generiske virksomheder kunne 

benytte med henblik på at lancerer konkurrerende produkter, som ikke er konkurrencebegrænsende62.  

I AZ dommen tager Retten i det Andet misbrug stilling til omfanget af en patentlignende tildelt rettighed, samt 

tager stillig til objektiv begrundelse i relation til offentligt tildelte rettigheder/pligter. Misbrugsbetragtningen i det 

Andet misbrug i AZ-dommen har sin berettigelse i denne analyse, da den tager stilling til, hvordan ”det særlige 

ansvar” relaterer sig til patenttildelte rettigheder. AZ lægger vægt på, at brugen af en retmæssig tildelt 

procedure, såsom en markedsføringstilladelse, ligger indenfor almindelig konkurrence på ydelser. Subsidiært 

lægger AZ vægt på, at tilbagetrækningen af markedsføringstilladelserne sker med begrundelse om objektiv 

                                                        

60 Jones, Alison & Sufrin, Brenda. 2014. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials s. 381 
61 SERVIER Beslutningen betragtning 281 
62 SERVIER Beslutningen betragtning 2800 
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nødvendighed, hvor den understreger, at den er forpligtet til at opdatere lægemiddelovervågning, når den ikke 

længere udnytter markedsføringstilladelsen kommercielt.63.  

Retten afviser AZ’s argumenter med, at adfærd der benytter administrativ procedure, uden grundlag i 

konkurrence på ydelser, godt kan fører til et misbrug af dominerende stilling64. I appellen, gentager Domstolen 

i stort omfang samme princip, om at det særlige ansvar fører til, at en dominerende virksomhed forpligtes til at 

benytte særlige rettigheder på en måde der ikke vanskeliggøre eller forhindre konkurrenters indtræden på 

markedet65 og tilføjer at det i øvrigt ikke er en usædvanlig holdning, overfor en dominerende virksomhed på et 

marked med allerede svækket konkurrence på grund af tilstedeværelsen af denne dominerende virksomhed. 

Rettens argument afviser de objektive begrundelser, hvor den ikke anser det påvist, at tilbagetrækningen af 

markedsføringstilladelsen hidrører en forpligtelse om opdatering af lægemiddelovervågningen, idet den alene 

tilbagetrak markedsføringstilladelsen i tre lande, og at den var bibeholdt i øvrige seks lande i EU66.  Dernæst 

afviser Retten AZ’s sundheds argumentation, idet det ikke kan anses for værende påvist, da 

markedsføringstilladelserne har eksisteret på det nordiske marked i mere end fem år, og der således med 

rimelighed må kunne antage, at der kun med lille sandsynlighed kunne foreligge nogle hidtil ukendte alvorlige 

virkninger i forbindelse med Losec-kapslerne.  

Delkonklusion I 

I forhold til strategisk patenterhvervelse i teknisk komplekse brancher relaterer dominerende position sig 

hovedsageligt til ejerne af patenter i teknologipuljer med eller uden standardiseret teknologi.  

Forudsætninger for, at patenterhvervelse kan have misbrugende adfærd, anses især for at være tilstede, hvor 

der patenteres substituerende teknologi svarende til teknologi, som eksisterer i en etableret patentpulje. 

                                                        

63 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 635 
64 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 824 
65 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen – Appel C-457/10 præmis 149-150 
66 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 689 
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Når patenterhvervelsen fører til risiko for egentlig eller potentiel konkurrencebegrænsning, og når 

investeringen ikke kan rationaliseres indenfor de almindelige konkurrence ydelser (no economic sense), er der 

forudsætninger for at et misbrug kan foreligge. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at 

patenterhvervelsen alene fører til at konkurrenceretten træder ind, men en patenterhvervelse kan ikke gøres 

immun fra konkurrencerettens kontrol af, at andre retsmidler som patentrettens, også finder anvendelse på 

adfærden. Særlige omstændigheder kan foreligge, når den egentlig eller potentielle konkurrence med 

tilstrækkelig sandsynlighed bliver udsat for en af konkurrencerettens hardcore- omstændigheder som følge af 

patenterhvervelsen. 

Særlige konkurrenceretlige problematikker ved defensiv strategisk patenterhvervelse 

Defensiv strategisk patenterhvervelse er et strategisk værktøj, hvor virksomheden erhverver patenter for at 

styrke beskyttelsen af et produkt, som allerede har patent.  

Kommissionen anser som udgangspunkt strategisk anvendelsen af patentsystemets procedurer som en del af 

konkurrencen på ydelser. I Servie beslutningen lægger Kommissionen vægt på, at patentsystemets patenter 

godt kan benyttes i en defensiv strategi, uden at det giver anledning til et misbrug i forhold til Art. 102 TEUF67. 

Kommissionen understreger, at en strategi, der er designet til at begrænse generisk entry som sådan, er 

legitimt, hvis der er tale om brug af konkurrenceværktøjer på ydelser. Hermed lægger Kommissionen vægt på, 

at strategi, der beskytter egne kommercielle interesser, og som dermed benytter patentsystemet strategisk, 

ikke nødvendigvis overtræder Art. 102. TEUF, men gør opmærksom på, at adfærden ikke er immun for 

konkurrenceretlig kontrol, selvom målene med adfærden kan være legitime68.  

Det er således (ifølge Kommissionen) berettiget at optimere teknologien bag et produkt for at beskytte 

produktet mod konkurrenter. I Servier-beslutningen opstiller Kommissionen tre elementer i sin vurdering af, om 

en teknologierhvervelse hører ind under konkurrenceadfærd på ydelser. 
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- 1. Er den købte teknologi potentiel ”levedygtig”, således at den kan udgøre en konkurrencekilde – idet 
teknologien var tilpas avanceret til at kunne overkomme adgangsbarriererne. 

- 2.Blev den købte teknologi fjernet på markedet som en mulig kilde for konkurrence – Havde sælger eller 
konkurrenter adgang til hele eller dele af opfindelsen efter salget. 

- 3. Var erhvervelsen i stand til at medføre, at det er mere besværligt at få adgang til markedet, således at 
salget kunne lede til en betydelig forsinkelse af en generisk entry på markedet. I hvilket omfang eksisterer 
der alternativ teknologi, som kunne kompensere for tabet af den købte teknologi som kilde. 

De tre elementer understøttes i ”Tetra Pak I”- dommen, hvor en eksklusiv licenserhvervelse, på et meget svagt 

konkurrencemarked fører til en krænkelse af Art. 102 TFEU. De særlige omstændigheder, der førte til 

misbruget, var, at den konkrete kilde bag den eksklusive licens var den eneste egentlige konkurrencekilde, på 

et allerede svagt marked, og erhvervelsen førte både til, at konkurrencen blev udelukket samtidig med, at 

Tetra Paks allerede betydelige dominans blev styrket.69  I Tetra Pak I, accepterer Retten, de elementer 

Kommissionen lægger til grund for sin vurdering af patenterhvervelse indenfor ”konkurrence på ydelser”. Der 

lægges også vægt på, at Tetra Pak i forvejen havde betydelig markedsdominerende stilling, således at 

størrelsen på dominansen synes at styrke misbrugets omfang. Patenterhvervelsen som et misbrug, bliver 

således styrket når størrelsen af den dominerende position stiger. Dette bliver yderligere præciseret i AZ-

dommen, hvor Retten afviser AZ’s argumentation (Se lige nedenfor) baseret på, at den givne 

patenterhvervelse skulle føre til en udelukkelse af konkurrencen. Retten I AZ understreger at TetraPaks 

licenserhvervelse og AZ’s tildeling af SP-certifikater er to forskellige situationer, og lægger vægt på, at et 

vigtigt moment i Tetra Pak I- dommen var størrelsen på den dominerende position med en reference til 

Rettens udtalelse i Tetra Pak I, præmis 23,  

”… en virksomhed, der indtog en dominerende stilling, gennem erhvervelse af en eksklusivlicens ”styrke sin allerede meget 

betydelige dominans og hindre eller betydeligt forsinke en ny konkurrents adgang til markedet, hvor kun ringe eller slet ingen 

konkurrence fandtes...” 

                                                        

69 Tetra Pak I: Tetra Pak Rausing SA mod Kommissionen sag T-51/89 præmis 23 
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Servierbeslutningens betragtninger i relation til patenterhvervelsen understøttes af argumenter fra AZ dommen 

i forbindelse med det første misbrug, hvor beslutningen baseres på, at patent og teknologi erhvervelsen (og 

RP-forligene) er skridt, der til sammen udfører en overordnet konkurrencebegrænsende strategi. I Servier 

fremgår yderligere interne dokumenter, som eksplicit understøtter Kommissionens argument om en overordnet 

konkurrencebegrænsende strategi70. 

I sin appel anfægter AZ Kommissionens beslutning og lægger overordnet vægt på overordnet tre principper i 

sin argumentation for annullering, som er relevante for patenterhvervelsen; manglende objektivitet i 

misbrugsvurderingen, utilstrækkelige retsmidler i patentretten og utilstrækkelig markedsafskærmning. 

Objektiviteten i misbrugsanvendelsen71, hvor AZ anser det som en egentlig risiko for fastfrysning af 

patentsystemet, hvis uagtsomme fejl eller forsømmelser kan føre til, at en ansøgning overtræder Art. 102 

TEUF. Det bestrides således, at Kommissionen i sin vurdering lægger hensigten bag ansøgningerne til grund 

for overtrædelsen, og derudover tilføjes det, at SP-certifikatet endnu ikke er trådt i kraft, hvorved den 

anfægtede adfærd endnu ikke var gennemført ved Kommissionens afgørelse, og at et misbrug således ikke 

kan foreligge72. Kommissionen understreger73, at det er vurderingen af et adfærdsforløb og ikke den blotte 

patenterhvervelse, som lægges til grund, således at de vildledende oplysninger repræsenterer en del af et 

overordnet forløb, som tilsigter at udelukke konkurrenterne. Kommissionen tilføjer, at hensigten bag er en 

relevant faktor i forhold til at vurdere den pågældende strategi. Kommissionen lægger til grund, at der er tale 

om to faser af brug af de vildledende oplysninger, og at der tidsmæssigt er tale om flere år. Således er de 

vildledende oplysninger ikke alene benyttet ved ansøgningen om SP-certifikaterne, men de håndhæves også 

efterfølgende ved retssager, hvor generiske virksomheder forsøger at ugyldiggøre certifikaterne.  

                                                        

70 Servier beslutningen betragtning 2767-68 Det interne dokument ”defense against generics” 
71 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 309-312 
72 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 315 
73 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 334 
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I relation til det faktum, at SP-certifikaterne endnu ikke er trådt i kraft, lægger Kommissionen til grund, at 

allerede tildelingen af patentrettigheder kan have ekskluderende effekt, da det forventes, at virksomheder 

overholder patentretten. Dette er yderligere stadfæstet af Retten, hvor den tilføjer, at det er normalt at 

forvente, at en eksklusiv ret respekteres74.  

Der er tilstrækkelige retsmidler i patentsystemet til at håndtere, når en patenterhvervelse er sket på fejlagtige 

grundlag, og at det ikke er konkurrencereglernes formål at kontrollere patentansøgninger. Der lægges vægt 

på, at patentsystemet i sig selv kan tilbagetrække, annullerer og igangsætte erstatningssager for patent og 

SP-certifikater, og at patentsystemets regler normalt er tilstrækkelige til at udelukke begrænsende virkninger75. 

Hertil påpeger Kommissionen, at en offentlig procedure godt kan føre til misbrug, når der foreligger særlige 

omstændigheder, og at de offentlige myndigheders skøn er begrænsede i forhold til Kommissionens adgang til 

oplysninger, og dermed ikke i samme omfang ville kunne få kendskab til de vildledende oplysninger76. Retten 

accepterer Kommissionens indstilling i forhold til at offentlige procedurer, kan føre til misbrug under særlige 

omstændigheder, her især fordi SP-certifikaterne ikke var blevet tildelt, eller i hvert fald mindsket i længden, 

hvis der ikke var oplyst vildledende oplysninger. Den tilføjer yderligere, at proceduren ikke kan anses for at 

være en del af konkurrencen på ydelser, hvor en anvendelse af vildledende oplysninger fører til en tildeling af 

SP-certifikater, som kan være særdeles begrænsende for konkurrencen, og at AZ burde have oplyst 

efterfølgende om den fejlagtige oplysning, så den offentlige myndighed blev i stand til at korrigere 

efterfølgende for at leve op til det særlige ansvar.77 Rettens accepterer Kommissionens argumentation, hvor 

den fremlægger at adfærdens misbrug ikke kan være afhængig af en tredjepart, samt afviser at misbruget 

skulle påvise konkurrenceretlig virkning fordi patentretten allerede havde retsmidler tilstede, således at de 

umiddelbare konkurrencebegrænsende ansøgninger blev udelukket deraf78. Således også, at det faktum, at 

                                                        

74 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 362. 
75 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 315 
76 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 329-330 
77 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 358 
78 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 366 
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ingen offentligt udstedte og andre ikke udstedte certifikater, ikke kan gøre en ansøgningen, der er basseret på 

vildledende oplysninger mindre misbrugende*. Retten understreger yderligere, at det netop har potentiale til at 

fastfryse incitamentet for innovation, når en markedsdominerende virksomhed er i stand til at opretholde sin 

eneret udover den fastsatte periode defineret af lovgivningen79 

Patentrettigheden skal udelukke konkurrencen for at den kan føre til et misbrug.80 AZ refererer her til ”Tetra 

Pak I” i sin argumentation, hvor en eksklusiv patentlicenserhvervelse først udgjorde et misbrug, da 

erhvervelsens hensigt var at styrke dominans samtidig med, at den som følge af den meget begrænsede 

konkurrence førte til, at erhvervelsen bevirkede at konkurrencen helt blev udelukket.  Denne fortolkning af 

Tetra Pak I afvises af Retten81,  som understreger, at det afgørende i sagen var, at den eksklusive licens 

udgjorde det eneste middel, der faktisk kunne føre til en konkurrence med Tetra Pak82, og understreger, at Art. 

[102] TEUF på ingen måde kræver total udelukkelse af konkurrence.  Retten understreger yderligere, at den 

pågældende praksis’ evne til at begrænse konkurrence kan være indirekte forudsat, at det i en tilstrækkelig 

grad kan godtgøres, at den givne adfærd kan begrænse eller forsinke konkurrencen. 

Del Konklusion II 

Forudsætningerne for at en patenterhvervelse synes at være forskellig alt efter, om der er tale om 

patenterhvervelse gennem ansøgning (AZ, Servier), om patenterhvervelse gennem køb af patenteret 

teknologi(Servier) eller køb af eksklusiv licens (Tetra Pak I). Ved de to sidste former skal konkurrencen på 

ydelser vurderes ud fra, om erhvervelsen er af en levedygtig konkurrencekilde, som fjernes fra markedet efter 

erhvervelsen, og at det faktum at kilden fjernes, gør det betydeligt mere besværligt eller forsinker væsentligt 

                                                        

79 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 367 
80 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 310 
81 AstraZeneca AB og AstraZeneca plc mod Kommissionen sag T-321/05 præmis 365 
82 Tetra Pak I: Tetra Pak Rausing SA mod Kommissionen sag T-51/89 præmis 1 og 23 
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adgang til markedet af nye konkurrenter. For at patenterhvervelsen kan føre til et misbrug, skal den således 

blive frataget fra et marked, som havde ”regnet” med at kunne benytte sig af den. 

Derimod kan en patenterhvervelse gennem ansøgning ikke siges at være i stand til at ”fratage” teknologi fra 

markedet. Forudsætningerne for denne type patenterhvervelse er derimod, at den ikke på egen hånd kan føre 

til et misbrug. Dens konkurrencebegrænsende implikationer skal foreligge i en strategi eller et adfærdsforløb 

med det overordnede formål at ”misbruge” den dominerende position.  

 

De forhold, der er lagt til grund i forhold til patenterhvervelse som et misbrug af Art. 102 TEUF, er således 

blevet defineret i forudsætningerne, og hvilke omstændigheder der kan finde sted, når dominerende 

virksomheder benytter patentretssystemet strategisk 

 



43 

 

Kapitel 3 Økonomisk Analyse 

Formålet med den økonomiske analyse er at undersøge, hvordan patentsystemet påvirkes af dominerende 

virksomheders strategiske patenterhvervelse.  

I den økonomiske analyse vil de to typer strategisk patenterhvervelse, hhv. den offensive og den defensive, 

blive undersøgt, i første omgang i forhold til, hvilke incitamenter en dominerende virksomhed har for at 

patentere strategisk, og dernæst i forhold til hvilken effekt strategisk patentering har på hhv. den dynamiske og 

den statiske efficiens.  

Hvilke incitamenter har en virksomhed har for at patentere?83 

I patentsystemet medfører et patent beskyttelse af en bagvedliggende opfindelse. En virksomhed belønnes for 

sin opfindelse med en retlig eksklusionsadgang, som beskytter opfindelsen mod direkte imitation. Patenter 

tildeles for at begrænse det markedssvigt der følger med, når opfindelser ikke er beskyttet. Markedssvigt 

opstår, når opfinderne ikke kan genvinde deres investering i R&D. Problemet, også kaldet 

approprieringsproblemet bevirker, at det socialt optimale innovationsniveau er højere end det privat optimale 

innovations niveau, hvilket medfører et markedssvigt, fordi innovationsniveauet er lavere end det socialt 

optimale. 

Innovationsincitamentet søges genoprettet ved tildeling af patenter (og andre IP-rettigheder), som belønner 

opfinderne for deres opfindelser, sådan at en virksomhed kan håndhæve sit patent overfor andre 

virksomheder, der benytter den patenterede opfindelse uden tilladelse. Det helt overordnede incitament for en 

virksomhed til at patenterer, ligger således i, at virksomheden får mulighed for at genvinde sin investering i 

                                                        

83 Paul Belleflamme, Martin Peits, Industrial Organization – Markets and Strategies, Kapitel 18-19 Cambridge Uiversity press  
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R&D. Patentretten tildeles dog ikke gratis, og proceduren forud er en både tids- og ressourcemæssig 

omkostningsfuld proces. Ydermere stiller patentretten et omfangsrigt krav om offentliggørelse af opfindelsen. 

Hemmeligholdelse som alternativ løsning på approprieringsproblemet 

Approprieringsproblemet kan løses, hvis virksomheden anser hemmeligholdelse for en tilstrækkelig metode til 

at beskytte sin innovation. Så længe virksomheden er i stand til at benytte opfindelsen i hemmelighed, er 

hemmeligholdelse en effektiv måde at gøre informationen ekskluderbar på. Hemmeligholdelse har fordele i 

forhold til patenter, idet hemmeligholdelsen er umiddelbar, omkostningsfri(næsten) og uendelig.  

 

De grundlæggende incitamenter til at patentere er således afhængige af, at patentet tildeler den fornødne 

ekskluderende beskyttelse, så virksomheden er i stand til at prissætte, hvorved både 

investeringsomkostningerne og patenteringsomkostningerne kan genvindes. 

Påvirkes incitamentet til patentering hvis virksomheden indtager en dominerende position? 

Incitamentet til at investerer i innovation er begrænses på et monopol 84marked, hvor det må antages, at der 

hverken er egentlige eller potentielle konkurrenter. På et monopol marked, vil den profitmaksimerende 

virksomhed prissætte, således at virksomheden maksimerer egen profit på bekostning af aftagernes adgang til 

produktet, da der prissættes op til forbrugernes maksimale smertegrænse. 

I denne situation er prisen på markedet allerede på et for monopol prisniveau, hvilket gør den mulige gevinst 

ved omkostningsminimering eller produktkvalitet begrænset. Virksomheden tjener allerede profit på markedet 

og yderligere investeringsomkostninger vil alene skulle dækkes alene af den merprofit innovationen vil tilføre 

monopolisten.85 Tilsvarende ræsonnement kan bruges omkring en monopolists valg af patent fremfor 

forretningshemmelighed, hvis en innovation har fundet sted. Er markedet uden tilstedeværelse af egentlige 

                                                        

84 Se den økonomiske metode s.22 
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eller potentielle konkurrenter, vil der ikke være nogen risiko ved, ikke at patentere, og derfor foretages der ikke 

patentering.  

Tilstedeværelse af egentlig eller potentiel konkurrence. 

Hvis virksomheden derimod står overfor egentlig eller potentiel konkurrence, er den dominerende virksomheds 

incitament til innovation højere86. Når virksomheden er dominerende på markedet, er den stadig i stand til at 

udøve sin markedsmagt og prissætte over fuldkommen prisniveau. Incitamentet til at patenterer, vil derimod 

være højt, ved udsigten til potentiel konkurrence. 

Patentretten medfører, at virksomheden kan ekskludere imitation af en given opfindelse. Er der tale om en 

produktopfindelse, følger det af ekskluderingsadgangen, at en imitation vil føre til en homogen konkurrence. 

Alt andet lige vil det føre til konkurrence på pris, og virksomhedens profit vil blive elimineret ved tilgang af blot 

en enkel konkurrent. Er der tale om en procesinnovation, vil det ikke være selvsagt, at en konkurrence på 

markedet vil være homogen. Graden af homogenitet på konkurrencemarkedet vil da have effekt i forhold til 

incitamentet til at patentere fremfor at holde processen hemmelig. Den innovative proces kan føre til 

omkostningsmæssige fordele eller optimere kvaliteten af produktet. Hvor der er en grad af heterogenitet på 

markedet, vil virksomhedens profit ikke fuldkommen elimineres, hvis en konkurrent træder ind på markedet, da 

markedet til en vis grad er differentieret. Her vil det derimod være af betydning, for incitamentet til at patentere, 

om der er mere end én potentiel konkurrent. Jo flere potentielle konkurrenter, jo større vil et udvalg vil der 

være, hvis de potentielle konkurrenter bliver til egentlige konkurrenter. Flere konkurrenter stiller større krav til 

graden af heterogeniteten for at virksomhedens profit ikke elimineres. Et eksempel kan være markedet for 

løbesko. Nike har sit eget design, som gør, at aftageren tilfører skoen en særlig værdi, ud over prisen. Ved en 

given innovation skal Nike vurdere, om konkurrencen kan opvejes af præferencen. Jo flere alternativer af 

tilsvarende kvalitet jo større risiko vil der være for, at en prisdifference vil påvirke præferencen ved tilsvarende 
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kvalitet. En virksomhed med dominerende markedsposition vil således have større incitament til at patentere, 

end at hemmeligholde, hvis der er udsigt til potentiel eller stærkere konkurrence på markedet. Incitamentet til 

at patenterer hæmmes, hvor markedet er mere heterogent, men fremmes som antallet af potentielle 

konkurrenter stiger87. 

Hvilke incitamenter har en virksomhed har for at patentere strategisk  

Som beskrevet i det indledende kapitel88 kan der ligge andre incitamenter bag patentering end beskyttelse af 

de kommercielle interesser bag en given opfindelse. 

Teknisk komplekse brancher 

Strategisk patentering i de teknisk komplekse brancher, sker for at sikre at adgang til et marked. I de teknisk 

komplekse brancher løses approprieringsproblemet for virksomheden ikke alene, ved patentering af egen 

opfindelse. Teknologien er kompleks, hvilket betyder, at der er mange teknologiske komponenter bag et 

kommercielt produkt. Incitamentet til patenteringen er til syvende og sidst, kommercielle interesser. 

Incitamenterne til patentering i de teknologiske brancher, forfølger ikke alene formålet om at sikre beskyttelse 

af egen teknologi, men i tilsvarende grad også målet om at sikre sig kontinuerlig adgang til markedet. 

Hold-up risiko opstår, hvor virksomhedens producerede produkt krænker andres patenter. Der er så stor 

konkurrence om teknologien og innovationsraten er så høj, at branchen i sig selv er omgivet af betydelige 

patentklynger89. Virksomhedernes incitament til at patenterer i de teknologiske brancher er således i et vist 

omfang baseret på at minimere Hold-up risikoen, så der sikres adgang til markedet, og hvor patentet benyttes 

                                                        

 

88 Se afsnittet på side 11 i afhandlingen. 
89 Scotchmer, Suzanne “Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law “ The Journal of 

Economic Perspectives Vol. 5 no, 1 (1991) 
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som en forhandlingskomponent, der skal sikre at virksomhedens produkt ikke blokkeres af konkurrenternes 

patenter. Komplementærproblemet opstår derimod ved det stigende incitament til, ikke alene, at patentere 

opfindelser med kommercielt formål90. 

Cournot91 beskrev problemet i forbindelse med en virksomheds adgang til essentielle inputs til produktion af et 

produkt. Strategisk patentering bliver i høj grad relevant, hvis essentielle inputs, i Cournots 

komplementærproblem, udskiftes med blokkerende patenter. De blokkerende patenter er hver især 

nødvendige, for at det endelige produkt kan produceres. Hver enkel patentholder kan blokere produktionen af 

produktet, og prisen på hver licens vil afspejle dette aspekt. Resultatet bliver et endeligt produkt som bliver 

enormt omkostningsfuldt i forhold til den værdi teknologien egentlig er værd, hvis patenterne hver i sær ikke 

kunne blokere hele produktionen. 

Komplementær og Hold-up problemerne begrænses af virksomhedernes adgang til at oprette patentpuljer 

eller krydslicenser92. Herved giver de hinanden adgang til hinandens blokkerende patenter, og gennem 

gensidighed sikres det, at de har adgang til den fornødne teknologi uden frygt for at krænke hinandens 

patenter.  

Incitamentet til at patentere strategisk i teknisk komplekse brancher sker således for at sikre ”freedom to 

operate”, så der hele tiden er et behov for gensidighed.  

Hvordan påvirkes incitamentet til strategisk patenterhvervelse i teknisk komplekse brancher, 

når virksomheden indtager en dominerende position? 

Den dominerende position kan foreligge i teknologikonkurrencen, når en etableret pulje af komponenter bag 

teknologien er essentiel for at kunne producere og konkurrere på produktmarkedet. Puljen kan dække 

                                                        

90 Shapiro, Carl. "Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard 
Setting." Innovation Policy and the Economy 1 (2000): 
91 Shapiro, Carl. "Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard 
Setting." Innovation Policy and the Economy 1 (2000): 
92 Se afsnittet på side 11 i afhandlingen. 
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samtlige komponenter i teknologien eller en dominerende del. En dominerende position kan også foreligge på 

både teknologimarkedet og det efterfølgende produktmarked; en deltagelse i patentpuljen kan alt andet lige, 

give fordele i forhold til lavere produktionsomkostninger på produktmarkedet. Omkostningsfordelene ved 

deltagelse i en teknologisk patentpulje kan i forhold til investeringsincitamentet anskues ligesom, når hvor den 

en dominerende virksomhed skal tage stilling til strategisk investering93. Incitamentet for strategisk patentering 

for en dominerende virksomhed er som beskrevet ovenfor94afhængig af eksistensen af potentiel eller egentlig 

konkurrence. Den dominerende virksomhed kan søge at sikre sin dominans på produkt markedet ved at 

patenterer strategisk. Incitamentet for at patentere strategisk kan både være at sikre, at patentpuljens 

teknologi bliver ved med at være den optimale komponentkombination, men kan også være strategisk 

patentering af komponenter, som ellers ville gøre konkurrenterne mindre afhængige af patentpuljen. I samme 

tråd kan incitamentet for strategisk patentering også være for at hæve konkurrenternes omkostninger, ved at 

tilfører nye teknologiske komponenter til puljen, hvad end det er for at erstatte en substituerende teknologi, 

hvis patent er ved at udløbe, eller blot for at tilføre substituerende teknologi til puljen. Konkurrenternes 

produktionsomkostninger stiger eller bibeholdes høje på trods af et patents udløb, når der en substituerende 

komponent tilføres teknologipuljen.  

En strategisk patentering kan godt indeholde alle de overstående incitamenter, og incitamenterne bygger på 

det grundlæggende princip95 om, at en dominerende virksomhed vil have større incitament til at investere i 

patentering, når der er egentlig eller potentiel konkurrence på markedet. 

Teknisk ”ukomplekse” brancher 

Mindre teknisk komplekse brancher96, kan stadig godt være patenttunge, som allerede angivet tidligere. I 

medicinalbranchen, er patenter og andre IP-rettigheder97 afgørende for Original producenters 

                                                        

93 Motta massimo, Competition policy Theory and practice kapitel 7 s. 454, Cambridge university press 
94 Se s. 45. 
95 Se s. 41 – Det første afsnit i den økonomiske analyse 
96 Se s. 11 – Indledende afsnit om patenterhvervelse 
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eksistensgrundlag. Den innovative opfindelse er ikke en komponent i en stor teknologi. I denne type branche 

er de innovative skridt på form, proces, og egenskab(stofpatentet).  

Konkurrencen kan både være heterogen og homogen. Den heterogene konkurrence foregår mellem 

produkter, der ”ligner hinanden”, men alligevel har forskellige egenskaber. Ipren og en Panodil er begge let 

smertestillende produkter, men er heterogene, da deres kemiske egenskaber og mulige bivirkninger deraf, er 

forskellige. Den heterogene konkurrence i medicinalbranchen kaldes for den terapeutiske konkurrence98. Hvis 

de kemiske egenskaber er identiske, hvilket eksempelvis er tilfældet mellem Panodil og Pamol, der begge 

bygger på stoffet ”Parcetamol”, er der tale om homogen konkurrence. Den homogene konkurrence i 

medicinalbranchen kaldes for den generiske konkurrence. De grundlæggende incitamenter for patentering er 

tilsvarende i denne type branche99.  Incitamentet til at patentere er således afhængig af, at patentet tildeler 

den fornødne ekskluderende beskyttelse, at virksomheden er i stand til at prissætte, så både 

investeringsomkostningerne og patenteringsomkostningerne kan genvindes. 

Hvordan påvirkes incitament til strategisk patentering i teknisk komplekse brancher, når 

virksomheden indtager en dominerende position? 

I ukomplekse brancher er det relativt nemt at innovere udenom det patenterede produkt, så patentets 

egenskaber ikke krænkes (særligt denne egenskab er mindre tilgængelig i medicinalbranchen grundet 

sikkerhedsforanstaltninger ved medicinske produkter). For at begrænse risikoen for, at et alternativt produkt 

lanceres forud for opfindelsens udløb, har den dominerende virksomhed incitament til på samme måde som i 

den teknisk komplekse branche at investere strategisk. Den strategiske investering i denne type branche 

                                                                                                                                                                                        

97 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, 2009  
 

98 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, 2009  
99 Se det indledende kapitel til den økonomiske analyse 
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består i at patentere rundt om den primære opfindelse100. Incitamenterne til at patentere strategisk, foreligger i 

forhold til form- og procespatenterne. Den strategiske investering har to aspekter, der påvirker den potentielle 

konkurrence. For det første bliver det mere besværligt at opfinde et alternativ, der ikke krænker nogen af den 

dominerende virksomheds patenter. Jo flere patenter, jo flere ”miner” skal en konkurrent undgå, for at nå ind til 

produktmarkedet. For det andet kan den strategiske patentering foretages forskudt tidsmæssigt i forhold til det 

primære patent, således at beskyttelsen af den primære opfindelse de facto udvides. Efter det primære 

patents udløb har konkurrenten muligvis adgang til den primære opfindelse, men hvis den dominerende 

virksomhed løbende har patenteret alle muligheder for at producere den primære opfindelse, forlænges 

beskyttelses perioden.  

Således skal incitamenter til strategisk patentering i de mindre komplekse brancher findes i 

beskyttelsen, og dermed i sikringen af appropriabiliteten en succesfuld opfindelse. Man kan sige, at strategisk 

patentering i de mindre komplekse brancher søger at hæve adgangsbarrieren for potentielle konkurrenter. 

Således kan incitamenterne for den strategiske patenterhvervelse bestå i at besværliggøre muligheden for at 

opfinde ikke-krænkende konkurrerende produkter, forlænge beskyttelsen af den primære opfindelse eller 

optimere produktionsproces og form, og disse incitamenterne er ikke nødvendigvis gensidigt ekskluderende. 

Hvilken effekt har patenter på et marked – del konklusion 

På det statiske plan101 fører patenter til, at virksomheden kan udøve et vist niveau af markedsmagt på 

markedet og dermed prissætte over omkostningsniveau, hvilket leder til et forbrugervelfærdstab. På det 

dynamiske plan fører patenter til, at investering i innovation, i højere grad svare til det socialt optimale niveau. 

Afhængigt af opfindelsen og markedsstrukturen kan patentet have mere eller mindre negativ effekt på 

forbrugervelfærden på det statiske plan. Patenter er tidsbegrænsede for at søge at skabe en balance mellem 

den dynamiske og den statiske efficiens således at approprieringsproblemet begrænses på laveste mulig 

                                                        

100 Scotchmer, Suzanne. 1991. Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law. 
101 Massimo Motta, Competition Policy – Theory and practice, s. 40-66. 
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bekostning af den statiske efficiens. Velfærdstabet accepteres på det statiske plan, da det er tidsbegrænset, 

og innovationen derfor bliver offentligt gode efter patentets ophør. Ydermere fører patentets krav om 

offentliggørelse, positive eksternaliteter med sig. Først i form af minimering af ressourcespild i forhold til 

hemmeligholdelse af opfindelsen, idet risikoen for at en opfindelse ”opfindes” flere gange, begrænses. 

Dernæst i form af den teknologiske spredning102, hvor opfindelsen inspirerer innovation i andre brancher, eller 

optimering af opfindelsen af andre med anden ekspertise. 

 

Det, styrker den dynamiske efficiens, når branchernes karaktertræk fører til motivation til at investere i kvalitets 

og omkostningsforbedrende innovation, hvorved innovationsraten stiger. Når appropriabiliteten styrkes ved at 

hæve adgangsbarriererne i form af styrkelse af bredden eller længden103 på en opfindelses beskyttelse, fører 

det til negativ effekt på den statiske efficiens. Bredden på et patent er baseret på patentkravet og indikerer, 

hvor stort et markedsområde, patentet kan ekskludere. En bred beskyttelse på en fodbold kan lede til, at alt fra 

en håndbold til en golfbold krænker fodboldpatentet. Derimod kan en snæver beskyttelse føre til at patentet fx 

kun kan håndhæves overfor ”fod” bolde, eller lignende. Jo bredere en beskyttelse jo færre ikke-krænkende 

substitutter. Jo færre substitutter jo højere priser kan virksomheden tage på et marked. Længden på patentet 

definere, i hvor lang en tidsperiode virksomheden kan udøve sin markedsmagt. Bredden og længden på et 

patent er baseret på netop at tildele det fornødne belønningsniveau til opfinderne, som samtidig fører til lavest 

mulig forbrugervelfærdstab. Så, når et strategisk patentincitament går på både at forlænge bredden og 

længden på en opfindelses beskyttelse, har det negativ effekt på den statiske efficiens.  

                                                        

102 Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno & Guellec, Dominique. 2007. The Economics of the European Patent System 
103 Gilbert, Richard & Shapiro, Carl. 1990. Optimal Patent Length and Breadth. 
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Når incitamentet for strategisk patentering fører til, at en virksomheds adgang til konkurrerende teknologi 

begrænses, styrkes den dominerende virksomheds uafhængighed, og den statiske efficiens skades, af 

manglende konkurrencepres på markedet. 

Når incitamentet søger at hæve konkurrentens omkostninger på markedet, begrænses konkurrentens evne til 

at yde effektivt konkurrencepres på den dominerende virksomhed, hvilket skader den statiske efficiens, i og 

med at priserne bibeholdes højere, end det ville have været tilfældet uden den strategiske patentering. 

 

Det er således klart, at der er en del problematiske konsekvenser ved strategisk patenterhvervelse. Men som 

analysen også viser, er de forskellige incitamenter ikke gensidigt ekskluderende, og en strategisk patentering 

designet til at forhøje adgangsbarrieren for potentielle konkurrenter kan stadig være bygget på en optimerende 

opfindelse.  Så længe det ikke er muligt Ex Ante patentudstedelsen, at skelne mellem de innovative og alene 

strategiske patenter, er det ikke muligt at begrænse patentansøgningens ansøgningskrav uden at risikere at 

hæmme den dynamiske efficiens. 

 

I det integrerede vil der undersøges, om konkurrencerettens adfærd overfor den strategiske 

patenterhvervelse, kan føre til at de konkurrencebegrænsende strategiske patenteringer i noget positivt 

omfang demotiveres, og om det også demotiverer de procompetitive patentansøgninger, således at 

hemmeligholdelse bliver en mere attraktiv strategi. 
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Kapitel 4 Integreret analyse 

I den integrerede analyse vil det blive undersøgt, i hvilket omfang forudsætningerne, der leder til 

konkurrenceretlig indgriben, påvirker incitamenter til strategisk patenterhvervelse. 

I begge brancher104 er incitamentet til investering i strategisk patentering, baseret på eksistensen af potentielle 

konkurrenter. 

I den tekniske branche kan den strategiske patenterhvervelse især have konkurrencehæmmende risici, hvis 

det drejer sig om patenterhvervelsen på substituerende teknologiske komponenter. Det sker, når konkurrenter 

fratages adgangen til den teknologiske komponent, eller hvor investeringen, fører til, at konkurrenternes 

produktionsomkostninger stiger. 

I den ikke tekniske branche, kan den strategiske patenterhvervelse især have konkurrencehæmmende risici, 

hvis det drejer sig om patenter på komplementære form- eller procesopfindelser. Det vil således ske, når 

konkurrenters adgang til originalopfindelsen hæmmes af beskyttede komplementære opfindelser, hvilket fører 

til, at konkurrenternes adgang til markedet forsinkes, og/eller ved, at produktionsomkostninger stiger, fordi de 

skal opfinde ikke-krænkende proces- eller formteknologi, før de kan producere et konkurrerende produkt. 

 

De konkurrenceretlige forudsætninger lægger vægt på, om investeringen er som følge af en ansøgning eller 

ved køb/eksklusiv licens på patentet. 

Ved en patentansøgning stilles der krav til de innovative skridt bag patenterhvervelsen. Ved køb eller eksklusiv 

licens har virksomheden i sig selv ikke bidraget til den innovative proces. 

Konkurrencerettens krav til patenterhvervelsen i form af licens og køb af substituerende teknologi er mere 

striks. Det følger af forudsætningerne for, at erhvervelsen er indenfor ”konkurrence på ydelser. Ved køb og 

eksklusiv licens stilles der krav om, at teknologien ikke må være den eneste konkurrencekilde til den 
                                                        

104 Se den økonomiske analyse fra s. 41 
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dominerende virksomheds teknologi, og erhvervelsen må ikke føre til en betydelig besværliggørelse eller 

forsinkelse af konkurrenters adgang til effektivt at konkurrere på markedet105. Teknologien kan således ifølge 

konkurrencerettens forudsætninger, godt medfører efficiensfordele for den dominerende virksomheds 

produktion, men stadig falde ind under anvendelsen af Art. 102, når erhvervelsen styrker den dominerende 

position på bekostning af effektivt konkurrencepres fra egentlig eller potentiel konkurrence. 

”Det særlige ansvar” hos en dominerende virksomhed kan således i forhold til køb eller eksklusiv licens, føre 

til, at en produktionsfremmende patenterhvervelse kan krænke Art. 102 TEUF. Elementerne, der vurderes i 

forudsætningerne, fremgår dog som kumulative, således at teknologien der erhverves, både skal være en 

afgørende konkurrencekilde, som fjernes fra konkurrenternes adgang, og samtidig føre til, at konkurrencen 

forsinkes eller besværliggøres. Er virksomhedens intentioner med erhvervelsen ikke at styrke sin position ved 

at svække de øvrige konkurrenter, vil det være relativt omkostningslet at undgå at leve op til de foreliggende 

konkurrencebegrænsende forudsætninger ved at bibeholde adgangen til den erhvervede patenterede 

teknologi. I dette tilfælde betyder” det særlige ansvar”, at investering i strategisk patenterhvervelse uden 

effektivitetsfordele for virksomhedens egen produktion, minimeres. Det skal begrundes med, at virksomheden 

allerede har adgang til en ligeså effektiv teknologi, og det vil alt andet lige være mere profitmaksimerende at 

give konkurrenterne adgang til teknologien, den allerede ejer, end først at bruge ressourcer på at købe en 

ligeså efficient teknologi, når den ikke kan benyttes til at svække konkurrencen. Derimod motiveres 

teknologierhvervelsen således kun, hvis den genererer fordele for egen produktion. Den patenterede teknologi 

eksisterer allerede på markedet, hvilket betyder, at konkurrenter kan få adgang til den, selv uden den 

dominerende virksomhed erhverver den. Indenfor strategisk patenterhvervelse i form af køb eller eksklusiv 

licens kan det således konkluderes, at forudsætningerne er efficiente, fordi forudsætningerne fører til, at det 

kun er de konkurrenceekskluderende former, der demotiveres. 

                                                        

105 Se s. 37 
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Ved patenterhvervelse på baggrund af patentansøgning er forudsætningerne ikke helt de samme. Der skal 

stadig tages stilling til ansøgningens placering i forhold til konkurrence på ydelser. Men det afgørende for at 

erhvervelsen kan føre til et misbrug, er at patenterhvervelsen er en del af en overordnet strategi. Ved testen 

om ”no economic sense”106, stilles der krav om, at der skal kunne påvises økonomiske rationaler bag 

panteringen. Men, selvom patentansøgningen ikke opererer indenfor konkurrence på-ydelser-konceptet, skal 

der være mere udslagsgivende adfærd tilstede, før ansøgningen får misbrugende følger. 

På den måde, sørger konkurrencerettens forudsætninger for at belønne virksomheden, selv for innovation, 

som ikke tilføre produktions eller kvalitetsfremskridt til virksomheden. Virksomhedens innovative skridt skal 

stadig kunne belønnes med en eksklusiv rettighed. Forudsætningerne i forhold til patenterhvervelse gennem 

patentansøgning synes også at føre til et effektivt udfald, idet en patenterhvervelse alene ikke kan fører til 

nogen konkurrencebegrænsning ud over det, der allerede er tildelt via patentet, uden at det er som led i en 

konkurrencebegrænsende strategi. 

Det synes således at følge, at konkurrencerettens forudsætninger for at gribe ind overfor strategisk 

patenterhvervelse, fører til, at kun de konkurrencehæmmende patenterhvervelser demotiveres, og således 

kan det som beskrevet tidligere107 antages, at Kaldor-Hicks-kriteriet er opfyldt, da det kun er de 

patenterhvervelser, der førte til uligevægt, der bliver demotiveret af konkurrenceretten. 

Retsreglen er således efficient, under antagelserne om, at dens implementering er omkostningsfri, og at 

patentrettens udgangspunkt for patentrettighederne er den mest efficiente balance mellem statisk og dynamisk 

efficiens. 

Antagelserne vil blive gennemgået for en vurdering om, hvorvidt de er virkelighedsnære. Det er klart, at 

antagelser altid fører til en vis grad af tilnærmelse af virkeligheden. Antagelserne skal dog stadig være til en 

                                                        

106 Se s. 35 
107 Se den integrerede metode, s. 21 
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vis grad realistiske for at en given analyse, hvis analysen skal have nogen værdi i forhold til at forudse eller 

forklare virkelighedens mekanismer108.  

Retsreglens implementering er omkostningsfri 

For at en retsregel er omkostningsfri, er der således ingen transaktionsomkostninger109. Det betyder at der 

ingen omkostninger er forbundet med at gøre det muligt at skelne mellem begrænsede og procompetitive 

patenterhvervelser, og retsreglen er herefter gratis at håndhæve overofr de krænkende typer af 

patenterhvervelse.  

Indholdet i Art. 102 TEUF, sætter det absolutte ansvar, for dominerende positions handlinger på den 

dominerende virksomheds egne skuldre, hvor misbruget ikke kræver nogen tilstedeværelse af skyld eller 

intention110.  

Samfundet og den dominerende virksomhed, står i interessekonflikt med hinanden. 

Det påfører samfundet skade, når den dominerende virksomhed patentere strategisk uden nogen efficiens 

virkning, på samme måde som når en kalveavlers kvæg påfører en kornproducent skade, når den ikke sikre at 

dens kvæg bliver på virksomhedens egen grund. Den dominerende virksomhed kan fjerne skaden, ved ikke at 

patenterhverve, på en måde der skader konkurrencen, på samme måde, kan den fjerne skaden, dens kvæg 

påfører kornproducenten ved at investerer i sikkerhedsforanstaltninger så som et hegn. 

Kornproducenten kan også begrænse skaden, ved selv at sætte et hegn op. På samme måde kan 

Konkurrenceretten begrænse skaden ved aktivt at undersøge alle patenterhvervelser for deres 

konkurrencebegrænsende implikationer.   

                                                        

108 Knudsen, Christian.1994.  Økonomisk metodologi, bind 1, Videnskabsteori & Forklaringstyper. Kap.1 
109 Stavang, Endre  & Eide, Erling. 2008.Rettsøkonomi, Kap. 6 
110 Se den juridiske analyse, s. 27 
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Retsreglen er sat op således, at det er den dominerende virksomhed, som skal sikre at dens 

patenterhvervelser ikke begrænser konkurrencen.  

For at den dominerende virksomhed har interesse i aktivt at begrænse sine konkurrencebegrænsende 

patenterhvervelser, skal den, for det første kunne selv observere, når patenterhvervelsen er 

konkurrencebegrænsende, og således hvornår patenterhvervelsen fører til skade for samfundet.  

For den dominerende virksomhed, skal den indtrufne skade være højere end de omkostninger, der er 

forbundet med at sikre at patenterhvervelsen ikke begrænser konkurrencen. Er skadevurderingen ikke det, vil 

virksomheden foretrække at betale skaden fremfor at foretage nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i sin 

patenterhvervelse. Virksomhedens private optimale valg, er således, ikke med sikkerhed, svarende til det 

samfundsefficiente valg. Det er således afgørende for virksomheden hvordan den vurderer skaden. 

Skade påvirkes af, størrelsen på den erstatning det absolutte ansvar medfører, og sandsynligheden for at en 

skade indtræffer. Sandsynligheden for at skaden indtræffer, afspejler både sandsynligheden for at 

patenterhvervelsen er konkurrencebegrænsende men også sandsynligheden for at den krænkende 

patenterhvervelse efterfølgende bliver opdaget.  Skadeudmålingen er defineret af tre elementer, hvor 

virksomhedens egen adfærd kan påvirke sandsynligheden for at patenterhvervelsen er 

konkurrencebegrænsende (den kunne også påvirke sandsynligheden for at overtrædelsen blev opdaget, men 

det ville fører til direkte svigagtig adfærd, som jeg ser bort fra). Konkurrenceretten har styrket 

skadesvurderingen, i forhold til de to øvrige elementer. For det første gennem en vid undersøgelses ret hos 

Kommissionen, som forstærker sandsynligheden for at konkurrencebegrænsende patenterhvervelse opdages. 

For det andet gennem udmålingen af bøder. Bøden som alene er sanktionerende111, kan bestå af op til 10% af 

virksomhedens totale omsætning i det foregående regnskabsår112. Konkurrencerettens opsætning i forhold til 

den strategiske patenterhvervelse, er designet til at gøre den sandsynlige skade høj, og begrænse den 

                                                        

111 Herudover åbner en krænkelse også op for private erstatningssager 
112 RFO 1/2003 Art. 24 
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dominerende virksomheds mulighed for at påvirke skaden hovedsageligt alene ved at begrænse 

sandsynligheden for at patenterhvervelsen er konkurrencebegrænsende. Således fører konkurrencerettens 

opsætning at den dominerende virksomheds private incitament er på linje med de sociale incitamenter i 

forhold til at sikre at patenterhvervelsen ikke er konkurrencebegrænsende. Hvor private og sociale 

incitamenter er på linje, er det dermed realistisk at antage at implementeringen er tilnærmelsesvis 

omkostningsfri. 

 

Konklusion 

Afhandlingen har sat sig for at undersøge, hvordan strategisk patenterhvervelse bliver behandlet indenfor EU 

konkurrence systemet. Der er særligt fokuseret på den dominerende virksomheds brug af strategisk 

patenterhvervelse. I den juridiske analyse har målet været, at udlede hvilke karaktertræk patenterhvervelsen 

skal have, for at den bliver anset som misbrugende som følge af principperne inden for konkurrenceretten, Art. 

102 TEUF. Den juridiske analyse har konkluderet, at patenterhvervelse som sker enten ved licens eller køb, 

har lavere tærskel for vurdering af misbrug end patenterhvervelse ved patentansøgning. Patenterhvervelsen 

gennem ansøgning kan ikke fører til et misbrug, så længe den ikke er en del af en større misbrugende 

strategisk adfærdsforløb som den dominerende virksomhed engagerer sig i. Patenterhvervelsen med en 

patentansøgning, kan altså således have ingen økonomiske rationaler bag sig, men fordi patenterhvervelsen 

kræver, at den dominerende virksomhed har foretaget konkrete innovative fremskridt, for at denne erhvervelse 

kan foregå, har den således mere procompetitive karakteristika end strategisk patenterhvervelse gennem køb 

eller eksklusiv licens. Forudsætningerne for, at der kan foreligge misbrug ved køb eller eksklusiv licens på 

patenterhvervelse, er følgende tre betingelser, som alle tre skal være opfyldt. Erhvervelsen bliver anset for at 

ligge uden for de almindelige konkurrenceværktøjer, når den patenterhvervede teknologi er den eneste 

alternative teknologi der på det pågældende tidspunkt kan give potentielle konkurrenter adgang til markedet. 
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Samtidig skal den dominerende position fjerne adgangen til teknologien, og sidst skal disse to foranstaltninger 

føre til, at den potentielle konkurrence entry på markedet betydeligt besværliggøres eller forsinkes på 

markedet. 

Den økonomiske del søger at påvise, hvilke økonomiske incitamenter der ligger bag en dominerende 

virksomheds patenterhvervelse, og hvilken effekt det har på et marked i form at påvirke balancen mellem den 

dynamiske og statiske efficiens. 

For det første er de konkrete incitamenter i et vist omfang forbundet med branchens karaktertræk. Således at i 

den teknisk komplekse branche er incitamenterne kendetegnet ved, at branchens opsætning i høj grad er 

opdelt af teknologi puljer eller teknologi standarder, hvor en dominerende position på produkt markedet med 

stor sandsynlighed skyldes en dominerende position på teknologi markedet (f.eks. kan, hvor en virksomhed 

sammen med de øvrige deltager i en patentpulje kan have være kollektivt dominerende). Det fører til, at den 

dominerende virksomhed har størst incitament til at erhverve patentrettigheder på substituerende teknologi, 

hvor potentielle konkurrenter derved begrænses i alternative teknologikilder end den dominerende 

virksomhed, og den dominerende virksomheds magtposition øges, af at konkurrentens 

produktionsomkostninger hæves. I den mindre komplekse branche har den dominerende virksomhed derimod 

størst incitament til at udfører strategisk patenterhvervelse ved komplementær teknologi, som begrænser 

konkurrenters adgang til det primære produkt, og derved kan forlænge både bredden og længden af 

beskyttelsen på det primære produkt. 

Afhandlingen sluttes i den integrerede del, hvor analysen kombinerer de to konklusioner fra hhv. det juridiske 

og det økonomiske afsnit. Der foretages en efficiensanalyse med Kaldor-Hicks som efficienskriterie og med to 

meget afgørende antagelser konkluderes, at konkurrencerettens forudsætninger for misbrug i forhold til en 

dominerende virksomheds patenterhvervelse fører til, at det overordnet er de konkurrencebegrænsende 

patenterhvervelser, der demotiveres af retsreglens indhold. 
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Den integrerede del slutter af med at undersøge, hvor realistisk en tilnærmelse af antagelsen om 

omkostningsfri implementering er. Der lægges vægt på, at Kommissionen har vide undersøgelses diskretion 

samt mulighed for at tildele betydelige sanktionerende bøder. Analysen lægger vægt på, at når virksomheden 

har det absolutte ansvar, når/hvis en given patenterhvervelse er misbrugende, vil virksomheden aktivt søge at 

begrænse sandsynligheden for, at dens patenterhvervelser er konkurrencebegrænsende- de forventede 

skadeomkostninger overstiger sikringsomkostningerne ved kun at patentere procompetitivt. Det er 

sandsynligheden for, at der ligger en overtrædelse, sandsynligheden for, at overtrædelsen bliver opdaget, og 

størrelsen på bøden, som samlet fører til den forventede skade.  Kommissionens bødeudmåling og 

undersøgelses procedurer gør det sandsynligt, at en overtrædelse bliver opdaget, og styrker således 

sandsynligheden for, at der idømmes endda betydeligt store bøder. Da virksomhedens eneste realistiske 

virkemiddel til at påvirke den forventede skade, er ”sandsynligheden for overtrædelse” så er det forventeligt, at 

virksomheden, afskrækkes, så at implementeringen tilnærmet vil være omkostningsfri. 

 Perspektivering  

Til afslutningen af afhandlingen vil jeg lige perspektivere afhandlingens konklusion, i forhold til antagelse nr. 2, 

som var afgørende for at retsreglen var efficient: Antagelsen om patentrettens tildeling, svarer til det optimale 

kompromis mellem statisk og dynamisk efficiens?  

Forud for patentklyngetendensen og forud for det massive pres, på patentorganisationerne, var der nok en tid, 

hvor de tildelte rettigheder, svarede rimelige godt til at genvinde en virksomheds investering. Mange patenter 

er i dag, ifølge nogle forfattere, ikke værd det papir de er skrevet på113. Men der er begrænset adgang til at 

vurdere, hvor værdifulde eller konkurrencebegrænsende patenterne kan være. Desuden er der derudover 

                                                        

113 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten og Petersen, Clement 2105. Immaterialret, Jurist- og økonomiforbundets forlag. 4. 

Udgave. Kapitel 3 
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ingen garanteret korrelation mellem investeringsomkostninger og den efterfølgende værdi. Du kender ikke 

markedet for dit nye produkt og dermed ikke den egentlige værdi af din opfindelse, før du har punget mange 

tusinde kroner for at beskytte den. Alt dette for at sige, at jeg ikke tror, at det nuværende patentsystem, gør 

antagelsen realistisk. Derimod tror jeg, at den nye patentreform, kombineret med en revolution af 

patentrettigheden, kan gøre min antagelse tilnærmelsesvis realistisk. Hvis patentreformen holder hvad den 

lover, bliver det muligt, med en ansøgning at få et gyldigt patent, i samtlige af medlemslandene, der har 

ratificeret patentreformen114. Derudover vil en retssag få direkte konsekvens for enhedspatentet i alle de 

kontraherende EU-lande. Der er således en nem ugyldigheds- og krænkelses adgang og sammenholdes den 

med en accept af en rationel uvidenhed hos patentorganisationerne, som fører til fremkomsten af de 

probabilistiske patent.  

Der bør i vært fald undersøges på sigt, når patentreformens indhold for alvor er etableret, om 

efficiensbetragtninger af konkurrencerettens håndhævelsesmetoder, stadigvæk er effektive og om antagelse 

nr. 2, kan blive mere realistisk på sigt. 
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Forkortelsesliste 

 

API Active pharmaceutical ingredient 

AZ AstraZeneka 

EPO Det europæiske patentsystem 

EU Den europæiske union 

IP Intellectual property 

IPR Intellectual property rights 

R&D Research and development 

RFO Rådsforordningen 

SP Supplementary Protection 

SPC Supplementary Protection Certificate 

TEU Traktaten om den europæiske union 

TEUF Traktaten om den europæiske unions funktionsmåde 

TTBER Teknologi overførselsforordningen 	
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