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RÖVID INDOKOLÁS

Background

The Directive 98/71/ EC concerns the legal protection of design. The aim of design law is to 
protect the appearance, outside and visible form of a product. In this context protection should 
grant exclusivity in new and original design and reward the intellectual work of the creator of 
a design.

Article 14 deals with the repair of a complex product. It was from its creation only temporary 
in nature. Member States shall keep in force their existing legal provisions on protection of 
design - meaning protection of design or liberalised markets, i.e. no protection of design -
until an amendment changes this Directive. Member States shall change their legislation only 
if they liberalise the market ("freeze plus" solution).

15 Member States (Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Portugal, Sweden, Cyprus, 
Czech Republic, Estonia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia) have protected 
markets, 9 Member States (Belgium, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain, United 
Kingdom, Hungary, Latvia) have liberalised markets and Greece has a time-limited 
protection.

This provision was a compromise of antagonists and supporters of a possible Europe-wide 
liberalisation, but was not meant to be a long term solution.

The Commission's Proposal

The Commission has currently proposed to liberalise the secondary market of spare parts.
Thus protection of design should not exist for a component part of a complex product used for 
the purpose of the repair of this product so as to restore its original appearance. The 
liberalisation is proposed on the condition that Member States ensure that the consumers are 
informed about the origin of spare parts so that they can decide if they want to buy a spare 
part of the vehicle manufacturer (VM), of the original equipment supplier (OES) or of an 
independent supplier (non-OES).

The Member States have to adapt their national legislation, entering into force at the latest 
two years after the adoption of the proposed directive.

Data

Scope of the proposed Directive

The proposed Directive only concerns visible "must match" (i.e. body-integrated) spare parts 
for complex products. Although the proposal affects essentially any sector where the 
replacement and repair of visible components of complex products is at stake, it largely 
concerns the automotive aftermarket and has only a minor impact on other markets such as 
sanitary appliances, watches, motorbikes and domestic electrical appliances. The data for 
these other markets is difficult to quantify and mostly affects the luxury segment of these 
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markets; experts agree that only the automotive aftermarket is of major importance and thus 
crucially affected. The areas specifically concerned are namely, car body panels, automotive 
glass and lighting. 9-11 billion € are annually spent to buy these spare parts. A certain 
minimum demand for repair and replacement is necessary for spare part manufacturers to 
operate profitably. Thus offering spare parts is only profitable for certain volume cars.
Nevertheless, a several billion € market is concerned.

Possible advantages and disadvantages of the proposed Directive

Prices: In markets with design protection a monopolistic pricing system risks to create 
overcharges for spare parts. A liberalised market offers a greater choice and a high probability 
of lower prices. A study showed that 10 out of 11 spare parts are more expensive in protected 
markets than in liberalised markets. Furthermore -for example- the VM price for a wing front 
can be up to over 200% higher than it is on the free market.

Innovation: The liberalisation does not affect innovation negatively. Innovation is created 
through competition in the primary market. The main purpose of creating a car design is to 
ensure the uniqueness of a car brand in order to defend the market position of a brand. The 
design of a new car is crucial for the buying decision of the consumer and the basis for a 
successful sale, but design does not affect consumer behaviour in the aftermarket.

Employment: Independent manufacturers in low-cost countries frequently lack the technical 
know-how to produce parts at the quality level required by the European market. Production 
abroad is done rather by the VM themselves as they outsource and dislocate the production of 
spare parts in order to import them afterwards in the EU. In contrast, SMEs in the EU can 
better guarantee jobs in their own markets. SMEs currently suffer from the lack of 
harmonisation in Europe and will benefit from a liberalisation. In addition, all suppliers will 
benefit from the opening-up of the market as the production of spare parts for non-EU cars 
will be permitted. Currently, 15% of the cars in the EU are imported from abroad (e.g. from 
Japan, Korea and US) and all non-EU VM have registered car component designs in the EU.

Safety: Safety is not a question of design protection. No safety test exists for granting design 
protection. Safety is instead subject to a regime of type-approval for same parts and could be 
extended to all other parts through further European legislation.

Competition: No competition exists in protected markets. The consumer must buy the spare 
parts from the VM. They can contact the OES for some spare parts, although this is only 
possible for products of some of the big and powerful OES. A single European market does 
not exist and national protected markets are, in reality, protected to a different degree for 
different spare parts. To liberalise the market would mean to open it up to competition.
Competition is not only price competition, but other factors such as service, product quality 
and reputation come into play. Even in liberalised markets the market share of VM/ OES 
stays high, e.g. in the USA independent body panels have reached only 15% of the market 
share.

Conclusions

Your rapporteur wishes to express his strong support for the Commission's Proposal.
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It is not satisfactory that we have a single market for new cars but no single market for spare 
parts.

A liberalisation of the secondary market of spare parts will lead to more competition and push 
the development of the internal market. The prices will become more elastic.
Innovation is not negatively affected. In fact it might be increased since VM will tend to 
design the parts of their products in such a way that independent suppliers will find it difficult 
to manufacture these spare parts. Your rapporteur supports the claim for intellectual property, 
but in our opinion it is no obstacle for a liberalisation of this market. In addition, it is 
remarkable that there is only one single case where a VM sued another VM for the copying of 
design in the primary market, even if some models greatly resemble each other.
SMEs will benefit from the liberalisation. The liberalisation will have positive effects on the 
employment in the EU and finally the individual consumer will be able to have the freedom of 
choice and should be able to accept the responsibility for that choice.

A liberalisation of the secondary market of spare parts is the right way forward. Even if all 
market in the EU were liberalised, the desired level-playing field could be distorted by the 
fact that insurances apply different conditions in various member states. For instance, not 
buying original spare parts offered by the VM could result in a disadvantageous liability for 
the end-user in case of an accident. Therefore the Commission should launch a study 
analysing the current situation so that necessary steps could be proposed to overcome this 
situation.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja  a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) Mivel a formatervezési mintaoltalom 
egyetlen rendeltetése az, hogy kizárólagos
jogokat biztosítson a termék megjelenésére, 
nem pedig monopóliumot a termékre, mint 
olyan; mivel az olyan formatervezési minták 
levédése, amelyekkel szemben nincs 
gyakorlati alternatíva, valójában 
termékmonopóliumhoz vezetne; mivel az 
ilyen oltalom közel járna a formatervezési 
minták rendszerével való visszaéléshez; 

(1) Mivel a formatervezési mintaoltalom 
egyetlen rendeltetése az, hogy kizárólagos 
jogokat biztosítson a termék megjelenésére, 
nem pedig monopóliumot a termékre, mint 
olyan, vagy annak alkotóelemeire; mivel az 
olyan formatervezési minták levédése, 
amelyekkel szemben nincs gyakorlati 
alternatíva, valójában a keletkező termékek
monopóliumához vezetne; mivel az ilyen 
oltalom közel járna a formatervezési minták 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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mivel ha harmadik felek gyárthatnának és 
forgalmazhatnának pótalkatrészeket, az 
fenntartaná a versenyt; mivel ha a 
formatervezési mintaoltalom kiterjed a 
pótalkatrészekre, az ilyen harmadik 
személyek ezeket a jogokat megsértik, a 
verseny kiküszöbölődik és a formatervezési 
mintaoltalmi jog birtokosa de facto 
termékmonopóliumot kap.

rendszerével való visszaéléshez; mivel ha 
harmadik felek gyárthatnának és 
forgalmazhatnának javításhoz szükséges 
pótalkatrészeket, az fenntartaná a versenyt; 
mivel ha a formatervezési mintaoltalom 
kiterjed a pótalkatrészekre, az ilyen 
harmadik személyek ezeket a jogokat 
megsértik, a verseny kiküszöbölődik és a 
formatervezési mintaoltalmi jog birtokosa de 
facto termékmonopóliumot kap.

Módosítás: 2
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A javítási célú látható pótalkatrészekre 
vonatkozó formatervezési mintaoltalom 
megszüntetése új lehetőségeket kínál a kis-
és középvállalkozások, valamint a 
felhasználó számára,

Módosítás: 3
(3b) preambulumbekezdés (új)

(3b) Az „eredeti tartalék alkatrészek” és a 
„megfelelő minőségű tartalék alkatrészek” 
1400/2002 rendelet 1. cikkének t) és u) 
pontja szerinti meghatározását, valamint az 
1400/2002 rendelet 4. cikkének i), j) és k) 
pontját alapul véve az autóalkatrészek 
kereskedelmének korlátozása tilos.

Justification

Die Liberalisierung des Ersatzteilemarktes ist integraler Teil der 2002 mit der Kfz-
Gruppenfreistellungsverordnung 1400/2002 eingeführten Liberalisierung des gesamten 
Automobilsektors. Vor diesem Hintergrund widerspricht die Beschränkung des 
Ersatzteilehandels und das Monopol der Automobilhersteller in diesem Bereich unter dem 
Vorwand des "Designschutzes" eindeutig geltendem Wettbewerbsrecht und ist somit zu 
beseitigen.

Módosítás: 4
(4) preambulumbekezdés

(4) Mivel az 1400/2002 bizottsági rendelet 
rendelkezéseinek kiegészítésére – amely 

(4) Mivel az 1400/2002 bizottsági rendelet 
rendelkezéseinek kiegészítésére – amely 
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lehetővé teszi, hogy egy gyártó saját 
kereskedelmi védjegyét vagy emblémáját jól 
látható módon és hatékonyan elhelyezze 
alkotóelemeken és pótalkatrészeken – a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást 
kapjanak a pótalkatrészek eredetét illetően, 
például az érintett alkatrészeken elhelyezett 
kereskedelmi védjegyekkel vagy 
emblémákkal kapcsolatos tájékoztatás 
révén.

lehetővé teszi, hogy egy gyártó saját 
kereskedelmi védjegyét vagy emblémáját jól 
látható módon és hatékonyan elhelyezze 
alkotóelemeken és pótalkatrészeken –
gondoskodni kell arról, hogy a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatást kapjanak a 
pótalkatrészek eredetét illetően, például az 
érintett alkatrészeken elhelyezett 
kereskedelmi védjegyekkel vagy 
emblémákkal kapcsolatos tájékoztatás 
révén.

Módosítás: 5
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Jelen irányelv a folyamatban lévő 
vizsgálatoktól és a lehetséges 
hatásvizsgálatoktól függetlenül hatályba 
lép,

Módosítás: 6
1. cikk

14. cikk, 1. bekezdés (98/71/EK irányelv)

(1) A formatervezési mintaoltalom nem 
terjed ki az összetett termék alkotóelemét 
képező termék mintájának az ezen irányelv 
12. cikkének (1) bekezdése szerinti 
hasznosítására, ha az az összetett termék 
eredeti megjelenésének helyreállítására 
irányuló javítását célozza.

(1) A formatervezési mintaoltalom nem 
terjed ki az összetett termék – szerves vagy 
hozzáilesztett – alkotóelemét képező termék 
mintájának az ezen irányelv 12. cikkének 
(1) bekezdése szerinti hasznosítására, ha az 
csak és kizárólag az összetett termék eredeti 
megjelenésének helyreállítására irányuló 
javítását célozza. A formatervezési 
mintaoltalom kizárólag a megjelenési, vagy 
dekoratív célból történő alkalmazásra terjed 
ki, vagyis ha az alkalmazás nem a termék 
javítással történő helyreállítását célozta, 
hanem eredeti megjelenésének 
megváltoztatását.

Módosítás:7
1. cikk

14. cikk (1a) bekezdés (új) (98/71/EK irányelv)

(1a) A Bizottság nyomon követi az irányelv 
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alkalmazását, különösen a pótalkatrészek 
árára és megbízhatósárára tett hatására, a 
biztosítások által a biztosítottakra 
meghatározott feltételekre, valamint a 
versenyfeltételek új szabályozásának 
következményeire vonatkozóan.
Rendszeresen jelentést készít a Tanács és az 
Európai Parlament részére, amelyben 
bemutatja az eredményeit és javaslatokat 
tesz az Európai Unió célkitűzéseinek 
megfelelő irányba mutató intézkedések 
meghozatalára.

Justification

Provides for regular assessment to gauge the impact of the regulatory regime, with particular 
reference to the most sensitive matters.

Módosítás: 8
1. cikk

14. cikk (2) bekezdés (98/71/EK irányelv)

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a fogyasztók kellő tájékoztatást 
kapjanak a pótalkatrészek eredetéről, hogy 
tájékozottan választhassanak a versengő 
pótalkatrészek között.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazandó, feltéve 
hogy a fogyasztót a javításra felhasznált 
termék eredetéről jelzés útján megfelelően 
tájékoztatják – mint például kereskedelmi 
védjegy vagy kereskedelmi név – vagy egyéb 
megfelelő módon, mely alapján a javítási 
célra felkínált versengő termékek közül 
tájékozottan tud választani.

Módosítás: 9
1. cikk

14. cikk (2a) bekezdés (98/71/EK irányelv) (új)

(2a) A javítási záradék kizárólag a látható 
pótalkatrészek másodlagos piacára 
vonatkozik az összetett terméknek az 
elsődleges belső piacon a tulajdonos általi, 
vagy annak engedélyével történt 
kereskedelmi forgalomba hozatala után. 

Módosítás: 10
1. cikk
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14. cikk (2b) bekezdés (új) (98/71/EK irányelv)

(2b) A fogyasztókat, a javítóműhelyeket és 
az alkatrész-kereskedőket a pótalkatrész 
javítási célú felhasználásáért semmiképpen 
nem terheli kiegészítő díj, licencia vagy 
juttatás.

Justification

The selling price of a car already includes the costs incurred in designing the model, which 
are consequently paid in full when the car is bought. When the car is repaired, no one should 
be made to pay the design costs again. Given that it has already been paid for at the time of 
purchase of the car, there is no reason to charge for design twice or several times over. On 
the contrary, this would adversely affect small and medium-sized businesses and inhibit 
growth.
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