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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

In richtlijn 98/71/EG wordt de rechtsbescherming van modellen behandeld. Doel van het 
modellenrecht is bescherming van het uiterlijk, de buitenkant en de zichtbare vorm van een 
voortbrengsel. In dit verband moet bescherming exclusiviteit waarborgen in nieuw en 
oorspronkelijk ontwerp, en de geestelijke inspanning van de schepper van een model belonen.

In artikel 14 wordt de reparatie van een samengesteld voortbrengsel behandeld. Vanaf de 
totstandbrenging was dit slechts tijdelijk van aard. De lidstaten moeten hun bestaande 
wettelijke bepalingen inzake de bescherming van het model handhaven - in de zin van 
bescherming van ontwerp of geliberaliseerde markten, d.w.z. geen bescherming van ontwerp -
totdat deze richtlijn via amendementen wordt gewijzigd. De lidstaten moeten hun wetgeving 
alleen veranderen als zij de markt liberaliseren (oplossing "bevriezing plus").

In 15 lidstaten (Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Litouwen, 
Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Tsjechische republiek, Slovenië, Slowakije en Zweden) 
zijn de markten beschermd, in 9 (België, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, 
Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk) geliberaliseerd en in Griekenland geldt een 
bescherming voor bepaalde tijd.

Deze bepaling vormt een vergelijk tussen voor- en tegenstanders van een eventuele 
Europadekkende liberalisering, maar zij was niet bedoeld als oplossing op lange termijn.

Commissievoorstel

De Commissie stelt momenteel voor de secundaire markt van reserveonderdelen te 
liberaliseren. Op deze wijze zou er geen bescherming van modellen moeten bestaan voor een 
samenstellend deel van een samengesteld voortbrengsel dat gebruikt wordt om dit 
voortbrengsel te repareren om het oorspronkelijke uiterlijk ervan te herstellen. De 
liberalisering wordt voorgesteld op voorwaarde dat de lidstaten erop toezien dat de 
consumenten op de hoogte worden gesteld van de oorsprong van reserveonderdelen, zodat zij 
kunnen besluiten of zij een reserveonderdeel wensen te betrekken van de fabrikant van het 
voertuig (FV), van de oorspronkelijke-onderdelenleverancier (OOL) of van een 
onafhankelijke leverancier (niet-OOL).

De lidstaten moeten hun nationale wetgeving aanpassen en deze wordt uiterlijk twee jaar na 
goedkeuring van de richtlijn van kracht.

Gegevens

Toepassingsgebied van het voorstel voor een richtlijn 

Het voorstel voor een richtlijn is uitsluitend van toepassing op zichtbare "verplicht 
overeenkomende" (d.w.z. in het geheel opgenomen) reserveonderdelen van samengestelde 
voortbrengsels. Hoewel het voorstel voornamelijk gevolgen heeft voor sectoren waar 
zichtbare onderdelen van samengestelde voortbrengsels worden vervangen en gerepareerd, is 
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het voornamelijk van toepassing op de markt van auto-onderdelen en zijn de gevolgen voor 
andere markten zoals sanitair, horloges, motorfietsen en huishoudelijke elektrische apparaten 
gering. De gegevens voor deze andere markten zijn moeilijk te kwantificeren en hebben 
voornamelijk betrekking op de luxe segmenten van deze markten; de deskundigen zijn het 
erover eens dat alleen de markt van auto-onderdelen meer omvang heeft en dus op wezenlijke 
punten wordt beïnvloed. De sectoren waar het met name om gaat zijn carrosseriepanelen van 
auto's, glas en verlichting van auto's. Jaarlijks wordt er een bedrag van € 9-11 mia. uitgegeven 
aan de aanschaf van deze reserveonderdelen. Willen fabrikanten van reserveonderdelen winst 
kunnen maken dan is een minimumvraag naar reparatie en vervanging noodzakelijk. Het 
aanbieden van reserveonderdelen is dan ook uitsluitend winstgevend vanaf een bepaald aantal 
auto's.

Mogelijke voor- en nadelen van het voorstel voor een richtlijn 

Prijzen: Op markten waar modellen bescherming genieten kan ten gevolge van een 
monopolistisch prijsvormingsstelsel voor reserveonderdelen een te hoge prijs in rekening 
worden gebracht. Een geliberaliseerde markt biedt een grotere keuze en de prijzen zullen 
hoogstwaarschijnlijk dalen. Uit onderzoek blijkt dat 10 van de 11 reserveonderdelen op 
beschermde markten duurder zijn dan op geliberaliseerde. Voorts kan de prijs die de FV 
vraagt voor - bij voorbeeld - een spatbord 200% hoger liggen dan op de vrije markt.

Vernieuwing: Liberalisatie heeft geen ongunstige gevolgen voor de vernieuwing, die tot 
stand komt via mededinging op de primaire markt. Hoofddoel van de schepping van een 
automodel is ervoor te zorgen dat het automerk uniek blijft om de marktpositie van het merk 
te verdedigen. Het ontwerp van een nieuwe auto is van doorslaggevende betekenis voor het 
koopbesluit van de klant en het vormt de grondslag van een geslaagde verkoop, maar het 
model is niet van invloed op het gedrag van de consument als hij reserveonderdelen aanschaft.

Werkgelegenheid: Onafhankelijke fabrikanten in lage-loonlanden beschikken veelal niet 
over de technische kennis om onderdelen te vervaardigen van het kwaliteitsniveau dat de 
Europese markt eist. De productie in het buitenland is veeleer in handen van de FV zelf die de 
productie van reserveonderdelen uitbesteedt en verplaatst met het oog op latere invoer in de 
EU . Het MKB in de EU  kan daarentegen beter de werkgelegenheid op zijn eigen markten 
waarborgen. Het MKB gaat momenteel gebukt onder het gebrek aan harmonisatie in Europa 
en het zal profiteren van een liberalisatie. Voorts zullen alle leveranciers profiteren van de
opening van de markten, daar het toegestaan zal zijn reserveonderdelen voor niet in de EU  
vervaardigde auto's te produceren. Momenteel wordt 15% van de auto's in de EU  ingevoerd 
uit het buitenland (bij voorbeeld uit Japan, Korea en de VS) en alle niet in de EU  gevestigde 
FV hebben in de EU geregistreerde modellen van auto-onderdelen.

Veiligheid: Veiligheid is geen vraag van bescherming van modellen. Voor de toekenning van 
bescherming van modellen bestaat er geen veiligheidstest. In plaats daarvan geldt voor 
veiligheid een stelsel van typegoedkeuring voor identieke onderdelen en dit zou via 
aanvullende Europese wetgeving kunnen worden uitgebreid tot alle andere onderdelen.

Mededinging: Op beschermde markten bestaat er geen mededinging. De consument moet de 
reserveonderdelen betrekken van de FV. Hij kan voor sommige reserveonderdelen contact 
opnemen met de OOL, hoewel dit uitsluitend mogelijk is  voor voortbrengselen van enkele 
grote en machtige OOL. Een Europese interne markt bestaat niet en nationale beschermde 
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markten zijn in werkelijkheid voor verschillende reserveonderdelen in uiteenlopende mate 
beschermd. Liberalisering van de markt zou neerkomen op openstelling voor mededinging. 
Hiermee wordt niet alleen prijsmededinging bedoeld, maar ook andere elementen spelen een 
rol, zoals dienstverlening, kwaliteit van het voortbrengsel en reputatie. Zelfs op 
geliberaliseerde markten blijft het marktaandeel van FV en OOL hoog, in de VS hebben 
onafhankelijke carrosseriepanelen bij voorbeeld slechts een marktaandeel van 15% veroverd. 

Conclusies

Uw rapporteur is krachtig voorstander van het voorstel van de Commissie. Het is 
onbevredigend dat wij beschikken over een interne markt voor nieuwe auto's, maar niet voor 
reserveonderdelen.

Liberalisatie van de secundaire markt van reserveonderdelen zal resulteren in meer 
mededinging en de ontwikkeling van de interne markt stimuleren. De prijzen worden 
rekbaarder. De vernieuwing wordt niet in ongunstige zin beïnvloed.  Zij zou zelfs in een 
stroomversnelling kunnen komen, daar FV ertoe zullen neigen de onderdelen van hun 
voortbrengsels zodanig te ontwerpen dat onafhankelijke leveranciers deze onderdelen slechts 
met veel moeite kunnen vervaardigen. Uw rapporteur steunt de aanspraak op intellectueel 
eigendom, maar dat is naar onze mening geen belemmering voor liberalisatie van deze markt. 
Voorts is het opmerkelijk dat het slechts één keer is voorgekomen dat een FV tegen een 
andere FV een proces heeft aangespannen wegens het kopiëren van een model op de primaire 
markt, zelfs al lijken sommige modellen sprekend op elkaar. Het MKB zal van liberalisatie 
profiteren. De liberalisatie zal gunstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de EU  
en ten slotte kan de consument vrij kiezen en hij moet in staat worden geacht de 
verantwoordelijkheid voor die keuze te aanvaarden.

Liberalisatie van de secundaire markt van reserveonderdelen is de juiste manier om vooruit te 
komen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 1

(1) Modelbescherming heeft alleen het 
verlenen van een uitsluitend recht op de 
uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel 
tot doel, niet het verlenen van een monopolie 

(1) Modelbescherming heeft alleen het 
verlenen van een uitsluitend recht op de 
uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel 
tot doel, niet het verlenen van een monopolie 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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op dat voortbrengsel als zodanig. De 
bescherming van modellen waarvoor in de 
praktijk geen alternatief bestaat, leidt in feite 
tot een monopolie op het voortbrengsel. Een 
dergelijke bescherming staat vrijwel gelijk 
aan misbruik van de wettelijke regeling 
inzake modellen. Als derden de 
mogelijkheid hebben om 
vervangingsonderdelen te produceren en te 
distribueren, wordt de concurrentie in stand 
gehouden. Wordt echter de 
modelbescherming uitgebreid tot 
vervangingsonderdelen, dan zouden die 
derden inbreuk maken op deze rechten; 
concurrentie wordt daardoor onmogelijk 
gemaakt en de houder van het modelrecht 
krijgt in feite een monopoliepositie.

op dat voortbrengsel als zodanig of op de 
samenstellende delen ervan. De 
bescherming van modellen waarvoor in de 
praktijk geen alternatief bestaat, leidt in feite 
tot een monopolie op het voortbrengsel met 
betrekking tot de producten waarvoor zij 
zijn gebruikt. Een dergelijke bescherming 
staat vrijwel gelijk aan misbruik van de 
wettelijke regeling inzake modellen. Als 
derden de mogelijkheid hebben om voor 
reparatiedoeleinden vervangingsonderdelen 
te produceren en te distribueren, wordt de 
concurrentie in stand gehouden. Wordt 
echter de modelbescherming uitgebreid tot 
vervangingsonderdelen, dan zouden die 
derden inbreuk maken op deze rechten; 
concurrentie wordt daardoor onmogelijk 
gemaakt en de houder van het modelrecht 
krijgt in feite een monopoliepositie.

Amendement 2 
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis)  Door opheffing van de 
modellenbescherming voor zichtbare 
onderdelen ontstaan er nieuwe vrijheden 
voor het midden- en kleinbedrijf en 
gunstige aanbiedingen voor de 
consumenten,

Amendement 3
OVERWEGING 3 TER (nieuw)

(3 ter) Op basis van de definitie van 
"oorspronkelijke reserveonderdelen" en 
"reserveonderdelen van gelijke kwaliteit" 
van Verordening 1400/2002, artikel 1, lid 1, 
letters t) en u), en artikel 4, letters i) t/m l), 
is beperking van de handel in 
reserveonderdelen van auto's verboden,

Motivering

De liberalisering van de reserveonderdelenmarkt maakt integraal deel uit van de door de 
groepsvrijstellingsverordening 1400/2002 geïntroduceerde liberalisering van de 
motorvoertuigensector. Tegen deze achtergrond is beperking van de reserveonderdelenhandel 
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en het monopolie van autofabrikanten op dit terrein onder het mom van 
"modellenbescherming" in strijd met het mededingingsrecht en dient deze derhalve te worden 
verworpen.

Amendement 4
OVERWEGING 4

(4) Ter aanvulling van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de 
Commissie wat betreft de mogelijkheid van 
de fabrikant om zijn merk of logo 
daadwerkelijk en op een duidelijk zichtbare 
wijze op onderdelen of 
vervangingsonderdelen aan te brengen, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
consumenten naar behoren geïnformeerd 
worden over de oorsprong van 
vervangingsonderdelen, bijvoorbeeld door 
middel van informatie over de merken of 
logo's op de desbetreffende onderdelen.

(4) Ter aanvulling van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de 
Commissie wat betreft de mogelijkheid van 
de fabrikant om zijn merk of logo 
daadwerkelijk en op een duidelijk zichtbare 
wijze op onderdelen of 
vervangingsonderdelen aan te brengen, moet
ervoor worden gezorgd dat de consumenten 
naar behoren geïnformeerd worden over de 
oorsprong van vervangingsonderdelen, 
bijvoorbeeld door middel van informatie 
over de merken of logo's op de 
desbetreffende onderdelen,

Amendement 5
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Deze richtlijn moet onafhankelijk 
van het lopende onderzoek  en los van 
eventuele beoordeling van mogelijke 
gevolgen in werking treden.

Amendement 6
ARTIKEL 1

Artikel 14, lid 1 (Richtlijn 98/71/EG)

1. Er bestaat geen bescherming als model 
voor een model dat een onderdeel vormt van 
een samengesteld voortbrengsel dat in de zin 
van artikel 12, lid 1, wordt gebruikt voor de 
reparatie van dit samengestelde 
voortbrengsel om het de oorspronkelijke 
uiterlijke kenmerken terug te geven.

1. Er bestaat geen bescherming als model 
voor een model dat - verwerkt in of 
toegepast op een product - een onderdeel 
vormt van een samengesteld voortbrengsel 
dat in de zin van artikel 12, lid 1, louter en 
alleen wordt gebruikt voor de reparatie van 
dit samengestelde voortbrengsel om het de 
oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug 
te geven. Van modellenbescherming is 
sprake indien een model uitsluitend om 
redenen van versiering en uiterlijke 
vormgeving wordt toegepast, d.w.z. niet om 
dit product te repareren om de 
oorspronkelijke verschijningsvorm te 
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herstellen maar te veranderen.

Amendement 7
ARTIKEL 1

Artikel 14, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 98/71/EG)

1 bis. De Commissie ziet toe op de 
toepassing van deze richtlijn, met name 
voor wat betreft het effect op de prijs en de 
veiligheid van reserveonderdelen, de 
voorwaarden die verzekeraars hun cliënten 
opleggen, en de gevolgen van de nieuwe 
regeling voor het mededingingsklimaat. Zij
stelt periodiek voor de Raad en het 
Parlement een verslag op waarin de 
resultaten worden besproken en de 
maatregelen worden voorgesteld die 
noodzakelijk zijn met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese Unie.

Motivering

Met het oog op regelmatige evaluatie om de gevolgen van de regelgeving te meten, en 
bijzondere aandacht te schenken aan de meest gevoelige kwesties.

Amendement 8
ARTIKEL 1

Artikel 14, lid 2 (Richtlijn 98/71/EG)

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten naar behoren worden 
geïnformeerd over de oorsprong van 
vervangingsonderdelen, zodat zij met 
kennis van zaken tussen concurrerende 
vervangingsonderdelen kunnen kiezen.

2. Lid 1 is uitsluitend van toepassing op 
voorwaarde dat de consument door middel 
van een kenmerk zoals een handelsmerk of 
handelsnaam, of in een andere adequate 
vorm naar behoren is voorgelicht over de 
oorsprong van het voor  het herstel 
gebruikt product, zodat hij met kennis van 
zaken kan kiezen tussen de diverse 
producten die voor het herstel worden 
aangeboden.

Amendement 9
ARTIKEL 1

Artikel 14, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 98/71/EG)

2 bis. De herstelclausule geldt uitsluitend 
voor zichtbare reserveonderdelen op de
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vervolgmarkt als het samengestelde product 
door de houder of met diens instemming 
eenmaal op de primaire interne markt in de 
handel is gebracht.

Amendement 10
ARTIKEL 1

Artikel 14, lid 2 ter (nieuw) (Richtlijn 98/71/EG)

2 ter.  De consument, werkplaatsen en 
onderdelenhandelaars mogen onder geen 
enkel beding worden belast met bijkomende 
heffingen, kosten van vergunningen of 
vergoedingen voor het gebruik van 
vervangingsonderdelen voor 
reparatiedoeleinden.

Or. de

Motivering

In de verkoopprijs van een auto zijn reeds de ontwerpkosten inbegrepen en deze worden dus 
in hun geheel betaald bij aankoop van de auto. Ingeval van reparatie mag niemand 
gedwongen worden de ontwerpkosten andermaal te betalen. Daar deze bij aankoop van de 
auto reeds zijn betaald is er geen reden om voor het ontwerp twee of meer malen kosten in 
rekening te brengen. Dit zou daarentegen ongunstige gevolgen hebben voor het midden- en 
kleinbedrijf en de groei belemmeren.
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