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EU's ændrede regler for teknologioverførelses-

aftaler trådte i kraft d. 1. maj i år – men får fra 1. 

maj 2015 også virkning på allerede eksisterende 

aftaler. Vi gennemgår de væsentligste ændringer 

i denne artikel. 

 
Ændrede regler 

Med virkning fra 1. maj i år er der sket væsentlige 
ændringer i EU's regler om såkaldte ”teknologiover-
førselsaftaler”. Ændringerne kan have stor 
betydning for alle virksomheder, der indgår aftaler 
om immaterielle rettigheder i form af licensaftaler, 
overdragelse af patenter og lignende. Reglerne 
afspejler balancen mellem ønsket om fri handel og 
konkurrence på den ene side, og på den anden side 
ønsket om en effektiv og hensigtsmæssig adgang 
til at udnytte og kommercialisere industrielle 
enerettigheder. 
 
EU ønsker at lade den fri konkurrence råde på det 
indre marked, og er meget fokuseret på at 
forhindre såkaldte ”konkurrencebegrænsende 
aftaler”. EU har derfor i Traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsområde (TEUF) artikel 
101, stk. 1 udstedt et generelt forbud mod 
sådanne aftaler. 
 
Samtidig anerkender EU dog også, at visse aftaler, 
som muligvis kunne anskues som konkurrence-
begrænsende isoleret set, har så store positive 
konsekvenser for den teknologiske udvikling eller 
for den endelige forbrugers adgang til et produkt, 
at det opvejer den konkurrencebegrænsning, der 
kan siges at finde sted. Derudover anerkender EU 
også, at visse aftaler har så lille indflydelse på 
markedet, at selvom de indeholder visse 

konkurrencebegrænsende vilkår, bør de ikke være 
omfattet af forbuddet.  
 
Hvorvidt aftalevilkår, der umiddelbart synes at være 
konkurrencebegrænsende, alligevel er fritaget fra 
forbuddet, kan enten ske ud fra en individuel 
vurdering af aftalen (f.eks. vurdering af 
aftaleparterne, de enkelte aftalevilkår, aftalens 
positive konsekvenser, etc.), eller via de såkaldte 
”gruppefritagelsesforordninger 
 
Gruppefritagelsesforordninger fritager automatisk 
visse typer af aftaler fra forbuddet i artikel 101, 
stk. 1, fordi EU mener, at de enten ikke påvirker 
konkurrencen, eller er så gavnlige for den 
teknologiske udvikling og den endelige forbruger, 
til trods for deres umiddelbare konkurrence-
begrænsende vilkår. For at være omfattet af en 
gruppefritagelsesforordning, skal aftaleforholdet 
opfylde nogle betingelser (f.eks. at parternes 
markedsandel ikke overskrider en bestemt 
tærskel1) samtidig med, at aftalevilkårene ikke må 
være såkaldte ”hardcore” vilkår2 – vilkår som EU 
anser for særligt konkurrencebegrænsende, og 
derfor ikke bør fritages fra forbuddet. 
 
En af disse gruppefritagelsesforordninger er 
Kommissionens Forordning nr. 316/2014 om 
anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om  
 

                                                        
1 Tærsklen for en aftale mellem konkurrenter er en samlet 
markedsandel på max. 20 %, for ikke-konkurrenter er 
tærsklen max. 30 % hver især. 
2 Et ”hardcore” vilkår kan eksempelvis være fastsættelse af 
minimums- eller faste salgspriser, eller en generel 
begrænsning i retten til passivt salg  



 

 
Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse 
kategorier af teknologioverførselsaftaler. Denne  
forordning trådte i kraft den 1. maj i år og erstatter 
dermed den forrige gruppefritagelsesforordning for 
teknologioverførselsaftaler. 
 
De væsentligste ændringer af retstilstanden er 
følgende:  
 
Eksklusive ”grant-back” forpligtelser 

 

 Et af de vilkår, som ikke længere er 
omfattet af fritagelsen i forordningen, er 
eksklusive ”grant-back” forpligtelser. Ved 
en eksklusiv ”grant-back” forpligtelse 
forstås en forpligtelse for licenstager til at 
give licens til licensgiver for potentielle 
forbedringer af den overførte teknologi, 
foretaget af licenstager selv – licensgiver 
får således en eksklusiv licens til 
forbedringerne. Det betyder, at end ikke 
licenstager kan udnytte sine egne 
forbedringer uden tilladelse fra licensgiver, 
hvilket EU har anset for en for stor 
konkurrencebegrænsning, hvorfor sådanne 
vilkår ikke længere er automatisk fritaget. 

 
 
Opsigelsesklausuler i ikke-eksklusivaftaler 

 

 Opsigelsesklausuler (aftalevilkår hvorefter 
licensgiver kan opsige aftalen, hvis 
licenstager anfægter gyldigheden af de 
teknologirettigheder, hvorpå der er 
meddelt licens) i ikke-eksklusivaftaler er et 
andet vilkår, som med de nye regler falder 
uden for fritagelsen. Opsigelsesklausuler i 
eksklusivaftaler er således fortsat omfattet 
af fritagelsen, mens opsigelsesklausuler i 
ikke-eksklusivaftaler nu skal vurderes 
individuelt. 

 
 
Begrænsninger af passivt salg 

 

 Aftalevilkår, som begrænser en 
licenstagers mulighed for passivt salg – 
dvs. salg ved uopfordret henvendelse fra 
kunder – ift. en bestemt kundegruppe eller  
et geografisk afgrænset område, er vilkår, 
som EU er særligt skeptiske overfor. Derfor  
 
 
 

 
er den tidligere mulighed for en licenstager 
til at opnå beskyttelse mod passive salg fra  
andre licenstagere i sit eksklusivområde i 
op til 2 år nu fjernet fra fritagelsen. Ingen 
former for begrænsning af det passive salg 
er således omfattet af forordningen. 

 
 
Køb af råmaterialer og udstyr 

 

 Med de nye regler er aftalevilkår i 
teknologioverførselsaftaler, som vedrører 
licenstagerens køb af råmateriale eller 
andet udstyr hos licensgiver, kun omfattet 
af fritagelsen, såfremt sådanne aftalevilkår 
er ”direkte relateret” til produktion eller 
salg af kontraktprodukter, der produceres 
på baggrund af den overførte teknologi. 

 
 
Vejledning til Forordningen 

I sin vejledning til Forordningen, som udgør et 
væsentlig fortolkningsbidrag til denne, omtaler 
Kommissionen visse aftalesituationer, som ikke er 
nævnt i selve Forordningen, men som ikke desto 
mindre kan vise sig relevante i tilknytning til 
teknologioverførselsaftaler. 
 
 
Forligsaftaler 

I Vejledningen anerkender Kommissionen, at 
forligsaftaler er en legitim måde at opnå et 
gensidigt acceptabelt kompromis, og at meddelelse 
af licens på teknologirettigheder i sådanne 
forligsaftaler kan benyttes som et middel til at 
bilægge tvister.  
 
Kommissionen gør dog samtidig opmærksom på, 
at visse vilkår i forligsaftaler kan være i strid med 
forbuddet om konkurrencebegrænsende aftaler, 
f.eks. ikke-anfægtelsesklausuler eller 
begrænsninger i retten til at udnytte en tildelt 
licens. Der er tale om en individuel vurdering efter 
artikel 101, stk. 1. 
 
 
Teknologipuljer 

Et væsentligt emne, som Kommissionen omtaler i 
Vejledningen, er muligheden for oprettelse og 
licenseringen gennem såkaldte ”teknologipuljer3”.  

                                                        
3 Teknologipuljer defineres som aftaler, hvorved to eller 
flere parter samler en pakke af teknologier, hvorpå ikke 
blot puljens bidragydere, men også tredjemand kan 
modtage licens. 



 

 
 
Kommissionen anerkender, at teknologipuljer kan 
være til fordel for konkurrencen, og såfremt  
nærmere angivne betingelser er opfyldt, vil de være 
fritaget fra forbuddet i artikel 101, stk. 1 – uanset 
parternes markedsandel.  
 
 
Opsamling 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang, er 
der en del væsentlige vilkår, som ikke længere 
automatisk er undtaget fra forbuddet i artikel 101, 
stk. 1. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, 
at det ikke kun er nødvendigt at holde sig de nye 
regler for øje, når der skal konciperes nye aftaler.  
 
Det fremgår eksplicit af forordningen, at de nye 
regler også finder anvendelse på aftaler indgået før 

forordningens ikrafttrædelse – dog med en 
overgangsperiode på 1 år fra den 1. maj 2014 til 
den 30. april 2015. Det er derfor op til  

 
 
virksomheder og erhvervsdrivende, som har 
indgået licensaftaler eller andre aftaler om  
teknologioverførsler, at gennemgå sådanne aftaler 
og sikre sig, at de fra den 1. maj 2015 er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. 
 
Såfremt aftalerne indeholder vilkår, som ikke 
længere er omfattet af gruppefritagelses-
forordningen, må der foretages en individuel 
vurdering af, hvorvidt vilkårene er i strid med 
artikel 101, stk. 1, og såfremt de anses for at være 
det, må vilkårene ændres. 
 
På samme vis skal vilkårene holdes ude af aftaler 
indgået efter 1. maj 2014, hvis ikke de ud fra en 
individuel vurdering anses for undtaget af 
forbuddet i artikel 101, stk. 1. 
 
Vi besvarer gerne spørgsmål eller kommentarer til 
de ændrede regler, og kan træffes her: 
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