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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Direktiv 98/71/EG handlar om mönsterskydd. Syftet med lagstiftningen om mönsterskydd är 
att skydda en produkts utseende och yttre och synliga form. I detta sammanhang bör skyddet 
enbart innebära ensamrätt till ny och särpräglad formgivning och belöna formgivarens 
intellektuella prestation.

Artikel 14 behandlar reparationer av en sammansatt produkt. När den tillkom skulle den bara 
vara tillfällig till sin natur. Medlemsstaterna skall behålla sin befintliga lagstiftning om 
mönsterskydd – vilket innebär mönsterskydd eller avreglerade marknader (och då alltså inget 
mönsterskydd) – så länge detta direktiv inte ändrats. Medlemsstaterna får enbart ändra sin 
lagstiftning om de avreglerar marknaden (”freeze plus-lösning”).

Femton medlemsstater (Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, 
Cypern, Tjeckien, Estland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien) har skyddade 
marknader, medan nio medlemsstater (Belgien, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Spanien, Förenade kungariket, Ungern och Lettland) har avreglerat marknaderna. Grekland 
har ett tidsbegränsat skydd.

Denna bestämmelse var en kompromiss mellan motståndare till och förespråkare för en 
möjlig avreglering på EU-nivå, men var inte tänkt som en långsiktig lösning.

Kommissionens förslag

Kommissionen har nyligen föreslagit en avreglering av eftermarknaden för reservdelar. Det 
bör därför inte finnas mönsterskydd för en beståndsdel i en sammansatt produkt vilken 
används för att reparera denna produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende. 
Avregleringen föreslås under förutsättning att medlemsstaterna ser till att konsumenterna 
informeras om reservdelarnas ursprung så att de kan bestämma om de vill köpa en reservdel 
från fordonstillverkaren, en underleverantör av originalutrustning eller en oberoende 
leverantör.

Medlemsstaterna måste anpassa sin nationella lagstiftning som skall träda i kraft senast två år 
efter det att det föreslagna direktivet antagits.

Innehåll

Det föreslagna direktivets tillämpningsområde

Det föreslagna direktivet rör enbart synliga reservdelar som är identiska med originaldelen, 
s.k. must match-reservdelar (dvs. karosseridelar) för sammansatta produkter. Även om 
förslaget i princip påverkar alla sektorer där det genomförs byten och reparationer av synliga 
delar i sammansatta produkter, berör det huvudsakligen bilbranschens eftermarknad, och har 
enbart smärre konsekvenser på andra marknader såsom sanitär utrustning, klockor, 
motorcyklar och elektriska hushållsmaskiner. Det är svårt att kvantifiera uppgifterna för dessa 
andra marknader och de påverkar främst dessa marknaders lyxsegment. Experter hävdar att 
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enbart eftermarknaden för bilar är av stor betydelse och därför påverkas kraftigt. De områden 
som särskilt berörs är karosseridelar, bilglas och lyktor. Varje år används 9–11 miljarder euro 
för inköp av denna typ av reservdelar. Tillverkarna av reservdelar behöver en viss 
minimiefterfrågan på reparationer och byten för att kunna vara lönsamma. Att erbjuda 
reservdelar är därmed enbart lönsamt för vissa bilar som tillverkas i stora volymer. Under alla 
omständigheter handlar det om en mångmiljardmarknad.

Det föreslagna direktivets möjliga fördelar och nackdelar

Priser: På marknader med mönsterskydd riskerar ett monopolistiskt prissystem att leda till 
överpriser på reservdelar. På en avreglerad marknad finns större valmöjligheter, och priserna 
är med stor sannolikhet lägre. En studie visade att tio av elva reservdelar är dyrare på 
skyddade marknader än på avreglerade sådana. Fordonstillverkarpriset på exempelvis en 
framstänkskärm kan vara upp till 200 procent högre än på en fri marknad.

Innovation: Avreglering påverkar inte innovation negativt. Innovation uppkommer genom 
konkurrens på den primära marknaden. Huvudsyftet med att utforma en bil är att garantera 
bilmärkets unika egenskaper för att försvara märkets ställning på marknaden. Utformningen 
av en ny bil är mycket viktig för konsumentens köpbeslut och grunden för en framgångsrik 
försäljning, men utformningen påverkar inte konsumentens agerande på eftermarknaden.

Sysselsättning: Oberoende tillverkare i lågprisländer saknar ofta den tekniska sakkunskap för 
att producera delar av den kvalitet som krävs för den europeiska marknaden. Tillverkning 
utomlands sköts snarare av fordonstillverkarna själva då de använder sig av underleverantörer 
eller utlokaliserar produktion av reservdelar för att sedan importera dem till EU. Små och 
medelstora företag i EU däremot kan bättre garantera jobb på sina egna marknader. Dessa 
företag är ofta drabbade av den bristande harmoniseringen inom EU och kommer att dra nytta 
av en avreglering. Dessutom kommer alla tillverkare att tjäna på om marknaden öppnas 
eftersom produktion av reservdelar till bilar från tredje land kommer att bli möjlig. För 
närvarande importeras ungefär 15 procent av alla bilar i EU från utlandet (exempelvis från 
Japan, Korea och Förenta staterna) och alla fordonstillverkare i tredje land har registrerat en 
formgivning för fordonsdelar i EU.

Säkerhet: Säkerhet är inte en fråga om mönsterskydd. Det finns inga säkerhetstester som 
innebär mönsterskydd. Säkerheten omfattas i stället av ett system för typgodkännande för 
samma delar och skulle kunna utvidgas till alla andra delar genom ytterligare EU-lagstiftning.

Konkurrens: Det finns ingen konkurrens på skyddade marknader. Konsumenten måste köpa 
reservdelar från fordonstillverkaren. De kan kontakta underleverantörer av originalutrustning 
för vissa reservdelar, men detta är bara möjligt i fråga om produkter från några av de stora och 
mäktiga underleverantörerna av originalutrustning. Det finns inte någon gemensam 
EU-marknad, och nationella skyddade marknader är i själva verket skyddade i olika 
utsträckning för olika reservdelar. En avreglering av marknaden skulle innebära att den 
öppnades för konkurrens. Konkurrens innebär inte enbart priskonkurrens, utan även andra 
faktorer som service, produktkvalitet och rykte spelar in. Fordonstillverkare/underleverantörer 
av originalutrustning har även på avreglerade marknader en fortsatt hög marknadsandel. 
I Förenta staterna exempelvis har de oberoende leverantörerna av karosseridelar enbart tagit 
15 procent av marknaden.
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Slutsatser

Föredraganden vill uttrycka sitt starka stöd för kommissionens förslag. Det är inte 
tillfredsställande att vi har en inre marknad för nya bilar, men inte för reservdelar.

En avreglering av eftermarknaden för reservdelar skulle leda till ökad konkurrens och driva på 
utvecklingen av den inre marknaden. Priserna kommer att bli mer elastiska. Innovation 
påverkas inte negativt, utan skulle snarare kunna öka eftersom fordonstillverkarna kommer att 
vilja utforma delar till sina produkter på ett sådant sätt att oberoende leverantörer kommer att 
få svårt att tillverka dessa reservdelar. Föredraganden stöder skyddet för immateriella 
rättigheter, men anser inte att det är något hinder för avreglering av denna marknad. Det är 
dessutom anmärkningsvärt att det bara finns ett enda fall där en fordonstillverkare stämt en 
annan fordonstillverkare för kopierad utformning på den primära marknaden, även om vissa 
modeller är mycket lika varandra. Små och medelstora företag kommer att tjäna på 
avregleringen. Den kommer att få positiva konsekvenser för sysselsättningen i EU och den 
enskilde konsumenten slutligen kommer att kunna få valfrihet och bör kunna acceptera ansvar 
för detta val.

En avreglering av eftermarknaden för reservdelar är rätt väg att välja.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 1

(1) Formskyddet har endast till syfte att sörja 
för ensamrätt till en produkts utseende, inte 
att ge monopol på produkten som sådan. Om 
sådan formgivning skyddas som det i 
praktiken inte finns några alternativ till, 
leder detta i praktiken till ett monopol på 
produkten. Om tredje part får producera och 
distribuera reservdelar upprätthålls 
konkurrensen. Om formskyddet även gäller 
reservdelar gör en sådan tredje part intrång i 
dessa rättigheter, samtidigt som 
konkurrensen elimineras och 
rättighetshavaren i praktiken får monopol på 

(1) Mönsterskyddet har endast till syfte att 
sörja för ensamrätt till en produkts utseende, 
inte att ge monopol på produkten som sådan 
eller på dess beståndsdelar. Om sådan 
formgivning skyddas som det i praktiken 
inte finns några alternativ till, leder detta i 
praktiken till ett monopol på slutprodukten. 
Om tredje part får producera och distribuera 
reservdelar avsedda för reparationer 
upprätthålls konkurrensen. Om 
mönsterskyddet även gäller reservdelar gör 
en sådan tredje part intrång i dessa 
rättigheter, samtidigt som konkurrensen 
elimineras och rättighetshavaren i praktiken 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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produkten. får monopol på produkten.

Ändringsförslag 2
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Avskaffandet av mönsterskydd för 
synliga reservdelar avsedda för 
reparationer ger de små och medelstora 
företagen nya friheter och innebär 
förmånliga erbjudanden för 
konsumenterna.

Ändringsförslag 3
SKÄL 3B (nytt)

(3b) Mot bakgrund av definitionen av 
begreppen originalreservdelar och 
reservdelar av motsvarande kvalitet i 
artikel 1.1 t och 1.1 u samt artikel 4.1 i, 
4.1 j, 4.1 k och 4.1 l i förordning (EG) 
nr 1400/2002 förbjuds begränsningar av 
handeln med bilreservdelar. 

Motivering

En liberalisering av reservdelsmarknaden är väsentlig för liberaliseringen av hela 
motorfordonssektorn vilken genomfördes i och med gruppundantagsförordning (EG) 
nr 1400/2002. Med hänsyn till detta strider de begränsningar som med hänvisning till 
mönsterskyddet införts för reservdelar samt för biltillverkarnas monopol mot gällande 
konkurrenslagstiftning och bör således avskaffas.

Ändringsförslag 4
SKÄL 4

(4) För att komplettera bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1400/2002 när det gäller tillverkarnas 
möjligheter att placera sitt varumärke eller 
sin logotyp väl synlig på beståndsdelar eller 
reservdelar skall medlemsstaterna se till att 
konsumenterna får full kännedom om 
reservdelarnas ursprung, t.ex. information 
om varumärken eller logotyper som 

(4) För att komplettera bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1400/2002 när det gäller tillverkarnas 
möjligheter att placera sitt varumärke eller 
sin logotyp väl synlig på beståndsdelar eller 
reservdelar måste man se till att 
konsumenterna får full kännedom om 
reservdelarnas ursprung, t.ex. information 
om varumärken eller logotyper som 
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placerats på de berörda delarna. placerats på de berörda delarna.

Ändringsförslag 5
SKÄL 4A (nytt)

(4a) Detta direktiv bör träda i kraft 
oberoende av pågående studier och 
eventuella konsekvensutredningar.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1

Artikel 14, punkt 1 (direktiv 98/71/EG)

1. Mönsterskydd skall inte åtnjutas för ett 
mönster som utgör en beståndsdel i en 
sammansatt produkt och som används enligt 
artikel 12.1 i detta direktiv för att möjliggöra 
reparation av denna sammansatta produkt så 
att den återfår sitt ursprungliga utseende.

1. Mönsterskydd skall inte åtnjutas för ett 
mönster – vare sig det ingår i eller används 
tillsammans med en produkt – som utgör en 
beståndsdel i en sammansatt produkt och 
som endast och allenast används enligt 
artikel 12.1 i detta direktiv för att möjliggöra 
reparation av denna sammansatta produkt så 
att den återfår sitt ursprungliga utseende. 
Mönsterskydd skall förekomma för mönster 
som endast används av dekorations- och 
utseendeskäl, det vill säga inte för att 
reparera produkten för att återställa den, 
utan snarare för att förändra dess 
ursprungliga utseende. 

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1

Artikel 14, punkt 1a (ny) (direktiv 98/71/EG)

1a. Kommissionen skall övervaka 
genomförandet av detta direktiv, i 
synnerhet i fråga om dess inverkan på 
reservdelarnas priser och säkerhet, de 
villkor som försäkringsbolagen tillämpar 
för de försäkrade personerna och de nya 
bestämmelsernas effekt på 
konkurrensvillkoren. Kommissionen skall 
med jämna intervall förelägga rådet och 
Europaparlamentet en rapport 
innehållande vad man kommit fram till och 
förslag till lämpliga åtgärder som 
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överensstämmer med EU:s mål.

Motivering

Härmed införs en regelbunden utvärdering av effekten av de nya bestämmelserna, särskilt 
med hänsyn till de känsligaste aspekterna.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1 

Artikel 14, punkt 2 (direktiv 98/71/EG)

2. Medlemsstaterna skall se till att 
konsumenterna får kännedom om 
reservdelarnas ursprung så att de kan göra 
väl underbyggda val mellan konkurrerande 
reservdelar.”

2. Punkt 1 skall tillämpas under 
förutsättning att konsumenterna får full
kännedom om ursprunget på den produkt 
som används för reparationen genom att en 
märkning används, exempelvis ett 
varumärke, eller ett annat lämpligt sätt så 
att de kan göra väl underbyggda val mellan 
konkurrerande produkter som erbjuds för 
reparation.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1 

Artikel 14, punkt 2a (ny) (direktiv 98/71/EG)

2a. Reparationsklausulen skall enbart gälla 
synliga reservdelar på eftermarknaden när 
den sammansatta produkten saluförs på 
den primära inre marknaden av 
rättighetshavaren eller med dennes 
samtycke.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1

Artikel 14, punkt 2b (direktiv 98/71/EG)

2b. Konsumenter, bilverkstäder och 
reservdelshandlare bör under inga 
omständigheter tvingas att betala extra 
avgifter, licenser eller ersättning för att 
använda reservdelar för reparationer.
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Motivering

Bilens försäljningspris omfattar redan kostnaderna för modellens formgivning och dessa 
betalas i sin helhet när bilens köps. När bilen repareras bör man inte tvingas att betala dessa 
formgivningskostnader igen. Formgivningen betalades redan när bilen köptes och det finns 
ingen anledning att ta betalt för dessa formgivningskostnader en eller flera gånger till. Detta 
skulle tvärtom få negativa konsekvenser för de små och medelstora företagen och hämma 
tillväxten.
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