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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Indledningsvis vil Deres ordfører gerne påpege, at det eneste formål med denne lovgivning er 
at løse det sidste tilbageværende spørgsmål efter vedtagelsen af direktiv 98/71.  Som mange 
medlemmer af udvalget vil huske, drejede det kompromis, der med Kommissionens hjælp 
blev opnået i den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, sig især om 
artikel 14, som omhandler "reparationsklausulen", dvs. betingelserne for, hvornår forhandlere
og værksteder, der udfører reparationer, skal bruge reservedele leveret af producenten, og 
hvornår de kan bruge reservedele fremstillet af tredjemand. Den løsning, som 
forhandlingsparterne nåede frem til, bestod i en "status quo plus", dvs. en fastfrysning af den 
eksisterende lovgivningssituation i hver medlemsstat samtidig med, at enhver stat også fik 
mulighed for at liberalisere markedet yderligere. Der måtte ikke tillades hindringer for den 
frie bevægelighed for de pågældende dele. Rådet frafaldt sit ønske om at give 
medlemsstaterne carte blanche til at indføre eller ændre nationale lovbestemmelser på dette 
område. Parlamentet gav på sin side indrømmelser i forhold til sit ønske om et totalt 
harmoniseret system af fair og fornuftig godtgørelse til rettighedsindehaverne for enhver brug 
af mønstret for en komponent, der anvendes til reparation af et sammensat produkt. Det andet 
omstridte spørgsmål var den metode, som Kommissionen skulle bruge til vurdere 
konsekvenserne af direktivet efter dets ikrafttræden (artikel 18). Parlamentet ønskede at få en 
bestemmelse med i teksten, som forpligtede Kommissionen til at konsultere producenter af 
originaldele og reservedele med det sigte at nå frem til en frivillig aftale mellem parterne om 
en fair og fornuftig vederlagsordning. Parlamentet accepterede til slut Rådets ønske om, at 
denne bestemmelse ikke skulle med i teksten, efter at den ansvarlige kommissær havde 
forsikret, at følgende erklæring ville blive trykt sammen med direktivet i EU-Tidende:

"Umiddelbart efter vedtagelsen af direktivet og med forbehold af artikel 18 foreslår 
Kommissionen, at der iværksættes høring af fabrikanter af sammensatte produkter og 
komponenter hertil inden for motorkøretøjssektoren. Formålet med denne høring skal være at 
nå frem til en frivillig aftale mellem de berørte parter om beskyttelse af mønstre i tilfælde, 
hvor det produkt, som mønsteret indgår i eller finder anvendelse på, udgør en komponent af et 
sammensat produkt, hvis udseende det beskyttede mønster er afhængigt af.Kommissionen 
samordner denne høring og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen.
Kommissionen opfordrer de hørte parter til at overveje en række muligheder, som en frivillig 
aftale kan baseres på, herunder et vederlagssystem og en ordning med en begrænset 
mønsterbeskyttelsesperiode."

Da det viste sig at være umuligt at nå frem til en frivillig aftale, bestilte Kommissionen en 
undersøgelse af mulighederne for at harmonisere eftermarkedet for reservedele.
Undersøgelsen fokuserede på automobilbranchen i lyset af spørgsmålets store økonomiske 
betydning for denne sektor.

På grundlag af en udvidet konsekvensvurdering konkluderede Kommissionen, at "den eneste 
effektive løsning er at udelukke designbeskyttelse på det sekundære marked for reservedele, 
hvis man ønsker at nå frem til et indre marked. Liberaliseringsløsningen giver mange fordele 
uden alvorlige ulemper. Den ville give et bedre fungerende indre marked, skabe mere 
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konkurrence på det sekundære marked, give forbrugerne lavere priser og skabe muligheder og 
job for små og mellemstore virksomheder."

Vurdering

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag bør støttes af følgende grunde, som hænger 
sammen med det indre markeds funktion og forbrugernes økonomiske interesser:

For det første findes der, set ud fra det indre markeds synspunkt, et enhedsmarked for nye 
biler, men ikke for reservedele til biler. Det betyder, at reservedele til biler ikke kan 
produceres og handles frit inden for Fællesskabet. Som følge af denne opsplitning og 
usikkerheden om, hvordan Fællesskabets mønsterbestemmelser vil udvikle sig, kan borgerne 
ikke være sikre på, om køb af visse reservedele er lovligt eller ej. I dele af Fællesskabet kan 
forbrugerne ikke vælge frit mellem konkurrerende reservedele. Af samme grund kan 
producenter af reservedele, særligt små og mellemstore virksomheder, ikke drage nytte af de 
stordriftsfordele, som et enhedsmarked frembyder, og de mangler incitament til at skabe 
investeringer og beskæftigelse, som de måske ellers ville skabe.

For det andet betyder "must fit/must match"-kravet, at der ikke er behov for at beskytte 
intellektuel ejendom, eftersom der ikke er kreativitet involveret.  Dette krav betyder også, at 
forbrugersikkerheden ikke sættes på spil.

For det tredje vil det foreslåede system sætte skub i konkurrencen, og dette vil have en positiv 
effekt for forbrugerne i form af priskonkurrence og ved at holde forsikringsudgifterne nede.  

Endelig vil deregulering give de små og mellemstore virksomheder mulighed for at få en 
større del af eftermarkedet for reservedele, og der er ikke tegn på, at resultatet vil blive import 
af store mængder reservedele, som i dag produceres i Fællesskabet.  Det er velkendt, at 
multinationale selskaber allerede i dag producerer mange forskellige dele, f.eks. kofangere, i 
lande med lave omkostninger.

KONKLUSION

Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse anmoder Retsudvalget, som det 
samarbejder med under den udvidede samarbejdsprocedure i henhold til forretningsordenens 
artikel 47, om at støtte direktivforslaget med tilføjelse af en ny betragtning 1a:

(1a) Afskaffelse af mønsterbeskyttelsen er i modstrid med de internationalt anerkendte 
principper for beskyttelse af intellektuel ejendom og vil skabe et farligt præcedens for 
beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder inden for andre sektorer, og det på et 
tidspunkt, hvor Den Europæiske Union, især i WTO-regi, bestræber sig på at overtale
tredjelande til at acceptere en ordning for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
som vil gøre en ende på efterligning og forfalskning.
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