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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Direktiv 98/71/EF vedrører retlig beskyttelse af mønstre. Formålet med lovgivning 
vedrørende mønstre er at beskytte et produkts udseende, ydre og synlig form. Beskyttelse bør 
derfor give eneret til nyt og originalt design og belønne designerens intellektuelle arbejde. 

Artikel 14 vedrører reparation af sammensatte produkter. Denne artikel havde fra begyndelsen 
kun midlertidig karakter. Medlemsstaterne bevarer deres eksisterende 
lovgivningsbestemmelser om beskyttelse af mønstre - enten vedrørende beskyttelse af 
mønstre eller liberaliserede markeder, dvs. ingen beskyttelse af mønstre - indtil direktivet 
ændres. Medlemsstaterne ændrer kun deres lovgivning, hvis de liberaliserer markedet (en 
såkaldt "freeze plus"-løsning).

15 medlemsstater (Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Portugal, Sverige, Cypern, 
Den Tjekkiske Republik, Estland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien) har beskyttede 
markeder, mens ni medlemsstater (Belgien, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, 
Spanien, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Letland) har liberaliserede markeder, og 
Grækenland har tidsbegrænset beskyttelse.

Bestemmelsen var et kompromis mellem modstandere og tilhængere af en eventuel europæisk 
liberalisering, men var ikke tænkt som en langfristet løsning.

Kommissionens forslag

Kommissionen har nu fremsat forslag om en liberalisering af det sekundære marked for 
reservedele, i henhold til hvilket mønsterbeskyttelse ikke vil omfatte komponenter til et 
sammensat produkt, der anvendes i forbindelse med reparation af produktet med henblik på at 
genskabe produktets oprindelige udseende. Liberaliseringen foreslås på den betingelse, at 
medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne informeres om reservedelenes oprindelse, således at de 
selv kan afgøre, om de ønsker at købe en reservedel af køretøjsfabrikanten, leverandøren af 
originaludstyr eller af en uafhængig leverandør.

Medlemsstaterne skal tilpasse deres nationale lovgivning herefter, således at bestemmelserne 
træder i kraft senest to år efter vedtagelsen af direktivforslaget.

Data

Direktivforslagets anvendelsesområde

Direktivforslaget vedrører kun synlige "must match"-reservedele (dvs. karosseridele) til 
sammensatte produkter. Forslaget vedrører principielt udskiftning og reparation af synlige 
komponenter i sammensatte produkter inden for en hvilken som helst sektor, men er især 
rettet mod eftermarkedet inden for automobilbranchen og vil kun få en ubetydelig indvirkning 
på andre markeder, f.eks. markedet for sundhedsartikler, ure, motorcykler og elektriske 
husholdningsapparater. Det er vanskeligt at vurdere omfanget af data for de øvrige markeder, 
fordi disse for det meste vedrører luksusartikler på de pågældende markeder; eksperterne er 
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enige om, at kun automobilbranchens eftermarked er af væsentlig betydning og derfor berøres 
tilsvarende. Direktivet finder nemlig specielt anvendelse på karosseridele, ruder og lygter. 
Udgifterne til disse reservedele udgør årligt 9-11 mia. EUR. Et minimum af efterspørgsel efter 
reparation og udskiftning af reservedele er nødvendig, for at reservedelsfabrikanter kan 
optjene et overskud. Salg af reservedele er derfor kun fordelagtigt for biler af en vis volumen. 
Ikke desto mindre er der her tale om et marked til en værdi af adskillige milliarder euro.

Direktivforslagets fordele og ulemper

Priser: På markeder med mønsterbeskyttelse kan et monopollignende prisfastsættelsessystem 
resultere i overpriser for reservedele. Med et liberaliseret marked er der flere valgmuligheder 
og priserne vil efter al sandsynlighed være lavere. En undersøgelse har vist, at 10 ud af 11 
reservedele er dyrere på beskyttede markeder end på liberaliserede markeder. Desuden kan 
f.eks. køretøjsfabrikantens pris på en forskærm være mere end 200 % højere end den 
tilsvarende pris på det frie marked.

Innovation: Liberaliseringen indvirker ikke negativt på innovation. Innovation er et produkt 
af konkurrence på det primære marked. Hovedformålet med et bildesign er at sikre et 
bilmærkes særegenhed for at forsvare mærkets markedsposition. Udformningen af en ny bil er 
altafgørende for forbrugernes valg og dermed danner grundlag for salgsfremgang, hvorimod 
design ikke indvirker på forbrugernes adfærdsmønster på det sekundære marked. 

Beskæftigelse: Uafhængige fabrikanter i lavprislande mangler ofte den faglige ekspertise, det 
kræver at producere reservedele af en kvalitetsmæssig standard, som kræves på det 
europæiske marked. Det er fortrinsvis køretøjsfabrikanterne selv, der producerer reservedele i 
udlandet, i takt med at de afvikler og flytter produktionen af reservedele for derefter at kunne 
importere dem til EU. Små og mellemstore virksomheder i EU derimod kan bedre sikre
arbejdspladser på deres egne markeder. Disse virksomheder lider for tiden under den 
manglende harmonisering i Europa og vil drage fordel af en liberalisering. Desuden vil alle 
leverandører nyde godt af en åbning af markedet, i takt med at der gives tilladelse til 
produktion af reservedele til biler fra tredjelande. På nuværende tidspunkt importeres 15 % af 
alle biler i EU fra tredjelande (f.eks. fra Japan, Korea og USA), og alle køretøjsfabrikanter fra 
tredjelande har registrerede bilkomponentmønstre i EU.

Sikkerhed: Sikkerhed er ikke et spørgsmål om mønsterbeskyttelse. Mønsterbeskyttelse 
godkendes ikke på grundlag af sikkerhedstest. For at garantere sikkerheden skal ens 
reservedele derimod typegodkendes, og en sådan godkendelse vil ved hjælp af 
fællesskabslovgivning kunne udvides til at omfatte alle andre dele.

Konkurrence: Der findes ingen konkurrence på beskyttede markeder. Forbrugerne er 
nødsaget til at købe reservedelene fra køretøjsfabrikanten. De kan kontakte leverandører af 
originaludstyr med henblik på køb af reservedele, hvilket imidlertid kun lader sig gøre i 
forbindelse med produkter fremstillet af nogle af de store og magtfulde leverandører af 
originaludstyr. Der findes ikke noget indre europæisk marked for reservedele, og nationale 
beskyttede markeder er i realiteten i en vis udstrækning beskyttet som et værn mod 
reservedele hidrørende fra andre steder. En liberalisering af markedet er ensbetydende med 
konkurrence. Konkurrence er ikke blot et spørgsmål om priser, men også andre faktorer som 
for eksempel tjenesteydelser, produktkvalitet og omdømme. Selv på liberaliserede markeder 
er markedsandelen for køretøjsfabrikanter/leverandører af originaludstyr fortsat høj, og f.eks. i 
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USA har uafhængige leverandører af karosseridele kun opnået en markedsandel på 15 %.

Konklusioner

Ordføreren støtter kraftigt Kommissionens forslag. Det er ikke tilfredsstillende, at vi har et 
indre marked for nye biler, men ikke for reservedele.

En liberalisering af det sekundære marked for reservedele vil føre til øget konkurrence og 
fremme udviklingen af det indre marked. Priserne vil blive mere elastiske, samtidig med at 
det ikke vil få nogen negativ indvirkning på innovation, som snarere kunne blive styrket, da 
køretøjsfabrikanterne vil forsøge at udforme reservedelene til deres produkter på en sådan 
måde, at uafhængige leverandører vil have vanskeligt ved at fremstille sådanne reservedele. 
Ordføreren støtter kravet om intellektuel ejendomsret, men er af den opfattelse, at et sådant 
krav ikke er nogen hindring for en liberalisering af det pågældende marked. Desuden er det 
bemærkelsesværdigt, at der kun har været ét tilfælde, hvor en køretøjsfabrikant lagde sag an 
mod en anden køretøjsfabrikant for mønsterkopiering på det primære marked, selv om en del 
modeller er temmelig ensartede. De små og mellemstore virksomheder vil drage fordel af en 
liberalisering, som vil have en positiv indvirkning på beskæftigelsen i EU, og endelig vil den 
enkelte forbruger få en valgfrihed, som han eller hun må påtage sig ansvaret for.

En liberalisering af det sekundære marked for reservedele er den rigtige vej fremad.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1

(1) Det eneste formål med 
mønsterbeskyttelse er at give enerettigheder 
til produktets udseende, men ikke et 
monopol på produktet som sådan; 
beskyttelse af mønstre, for hvilke der ikke 
findes noget praktisk alternativ, vil i 
realiteten føre til et monopol på produktet; 
en sådan beskyttelse vil stort set svare til 
misbrug af mønsterordningen; hvis 
tredjemand får adgang til at producere og 
distribuere reservedele, bibeholdes 
konkurrencen; hvis mønsterbeskyttelsen 

(1) Det eneste formål med 
mønsterbeskyttelse er at give enerettigheder 
til produktets udseende, men ikke et 
monopol på produktet som sådan eller på 
dets komponenter; beskyttelse af mønstre, 
for hvilke der ikke findes noget praktisk 
alternativ, vil i realiteten føre til et monopol 
på de produkter, mønstret anvendes på; en 
sådan beskyttelse vil stort set svare til 
misbrug af mønsterordningen; hvis 
tredjemand får adgang til at producere og 
distribuere reservedele, bibeholdes 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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udstrækkes til reservedele, krænker sådanne 
tredjemænd disse rettigheder, konkurrencen 
fjernes, og indehaveren af 
mønsterrettigheden får i praksis et monopol 
på produktet.

konkurrencen; hvis mønsterbeskyttelsen 
udstrækkes til reservedele med henblik på 
reparation, krænker sådanne tredjemænd 
disse rettigheder, konkurrencen fjernes, og 
indehaveren af mønsterrettigheden får i 
praksis et monopol på produktet.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Afskaffelse af mønsterbeskyttelse for 
synlige reservedele med henblik på 
reparation giver små og mellemstore 
virksomheder mere frihed og resulterer i 
lavere priser for forbrugerne.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 3 B (ny)

(3b) I lyset af definitionen af "originale 
reservedele" og "reservedele af tilsvarende 
kvalitet" i artikel 1, stk. 1, litra t og u, samt 
artikel 4, stk. 1, litra i, j, k og l i forordning 
(EF) nr. 1400/2002 bør en begrænsning af 
handelen med bilreservedele forbydes.

Begrundelse

En liberalisering af markedet for reservedele er af afgørende betydning for en liberalisering 
af hele motorkøretøjsbranchen, jf. forordning nr. 1400/2002 om gruppefritagelse. På 
baggrund heraf er begrænsningen af handelen med reservedele og bilfabrikanternes monopol 
- under foregivende af "mønsterbeskyttelse" - i direkte modstrid med konkurrenceloven og bør 
følgelig afskaffes. 

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 4

(4) For at supplere bestemmelserne i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1400/2002 hvad angår producenternes 
mulighed for at anbringe deres varemærke 
eller logo synligt og effektivt på 
komponenter og reservedele bør 
medlemsstaterne sikre, at forbrugerne 
oplyses behørigt om reservedelenes 
oprindelse, f.eks. gennem oplysninger om 

(4) For at supplere bestemmelserne i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1400/2002 hvad angår producenternes 
mulighed for at anbringe deres varemærke 
eller logo synligt og effektivt på 
komponenter og reservedele skal der skabes 
vished for, at forbrugerne oplyses behørigt 
om reservedelenes oprindelse, f.eks. gennem 
oplysninger om varemærker eller logoer 
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varemærker eller logoer anbragt på de 
pågældende komponenter.

anbragt på de pågældende komponenter.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Direktivet bør træde i kraft uafhængigt 
af iværksatte undersøgelser og eventuelle 
konsekvensanalyser.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1

Artikel 14, stk. 1 (direktiv 98/71/EF)

1. Mønsterbeskyttelse kan ikke anvendes for 
et mønster, som udgør en komponent af et 
sammensat produkt, der anvendes som 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, i dette direktiv 
med henblik på reparation af dette 
sammensatte produkt, så det atter får sit 
oprindelige udseende.

1. Mønsterbeskyttelse kan ikke anvendes for 
et mønster - hvad enten det indgår i eller 
anvendes sammen med et produkt - som 
udgør en komponent af et sammensat 
produkt, der anvendes som omhandlet i
artikel 12, stk. 1, i dette direktiv med henblik 
på reparation af dette sammensatte produkt, 
så det atter får sit oprindelige udseende. Der 
gives beskyttelse til mønstre, der 
udelukkende anvendes som dekoration eller 
er knyttet til produktets udseende, dvs. ikke 
for at reparere produktet for at genskabe 
dette, men snarere for at forandre dets 
oprindelige udseende.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1

Artikel 14, stk. 1 a (nyt) (direktiv 98/71/EF)

1a. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af direktivet, især hvad 
angår dets indvirkning på reservedeles 
priser og sikkerhed, de betingelser, som 
forsikringsselskaberne pålægger 
forsikringstagerne, samt indvirkningen af 
de nye bestemmelser på 
konkurrencevilkårene. Kommissionen
forelægger med jævne mellemrum en 
rapport for Rådet og Europa-Parlamentet 
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med dens konklusioner og med forslag om 
passende foranstaltninger i 
overensstemmelse med Unionens mål.

Begrundelse

Med ændringen indføres et krav om en regelmæssig evaluering af følgerne af de nye 
bestemmelser med særlig henvisning til de mest følsomme områder.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1

Artikel 14, stk. 2 (direktiv 98/71/EF)

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
oplyses behørigt om reservedelenes 
oprindelse, så de kan træffe et kvalificeret 
valg mellem konkurrerende reservedele.

2. Stk. 1 finder anvendelse, forudsat at 
forbrugerne oplyses behørigt om 
reservedelenes oprindelse ved hjælp af en 
eller anden form for mærkning, f.eks. et 
varemærke eller varebetegnelse, eller på 
anden behørig vis, så de kan træffe et 
kvalificeret valg mellem konkurrerende
produkter, der tilbydes med henblik på 
reparation.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1 

Artikel 14, stk. 2 a (nyt) (direktiv 98/71/EF)

2a. Reparaturklausulen finder kun 
anvendelse på synlige reservedele på det 
sekundære marked, når det sammensatte 
produkt er markedsført på det primære 
indre marked af rettighedshaveren eller 
med dennes samtykke.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1

Artikel 14, stk. 2 b (nyt) (direktiv 98/71/EF)

2b. Forbrugere, værksteder og 
reservedelsdistributører bør ikke under 
nogen omstændigheder være forpligtet til at 
betale supplerende afgifter, licens eller 
vederlag for brugen af reservedele med 
henblik på reparation.
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Begrundelse

Et motorkøretøjs salgspris omfatter allerede udgifterne til udformningen af køretøjet, som 
derfor godtgøres fuldt ud, når køretøjet sælges. Ingen bør derfor være forpligtet til at betale 
designudgifterne igen i forbindelse med reparation. Da disse udgifter allerede er blevet betalt 
i forbindelse med købet af køretøjet, er der ingen grund til at kræve betaling for design to 
eller flere gange, hvilket vil have en negativ indvirkning på små og mellemstore virksomheder 
og hæmme væksten.
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