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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Om te beginnen wil uw rapporteur opmerken dat de enige reden voor deze wetgeving is een 
oplossing te vinden voor het enige nog resterende probleem ná de aanneming van richtlijn 
98/71. Een groot aantal leden van deze commissie zullen zich nog wel herinneren dat het in de 
medebeslissingsprocedure door het Parlement en de Raad, met behulp van de Commissie,  
bereikte compromis vooral artikel 14 betrof met betrekking tot de repareringsclausule, d.w.z 
de voorwaarden waaronder garages en werkplaatsen die reparaties uitvoeren, onderdelen 
moeten gebruiken die zijn geleverd door de fabrikant of onderdelen mogen gebruiken die zijn 
gefabriceerd door derden.

De oplossing die door de onderhandelaars werd bereikt was een "standstill plus", d.w.z. dat de 
stand van de bestaande wetgeving in elke lidstaat werd bevroren terwijl elke lidstaat 
tegelijkertijd de markt verder mocht liberaliseren. Er mocht geen obstakel worden 
opgeworpen voor het vrije verkeer van de partijen in kwestie. De Raad trok zijn standpunt, dat 
erin bestond te proberen een "free-for-all" toe te staan, d.w.z. de lidstaten carte blanche te 
geven om nationale wettelijke voorschriften op dit gebied in te voeren of te wijzigen, in. Het 
Parlement deed concessies met betrekking tot zijn voorkeur voor een totaal geharmoniseerd 
systeem waarin de houders van modelrechten een eerlijke en redelijke vergoeding ontvangen 
voor elk gebruik van een model als onderdeel bij de reparatie van een samengesteld 
voortbrengsel. Het andere punt ter discussie was de methode die de Commissie moest 
gebruiken om de gevolgen van de richtlijn te evalueren ná de inwerkingtreding ervan 
(artikel 18). Het Parlement wenste dat een bepaling werd opgenomen waarin van de 
Commissie werd geëist dat zij de fabrikanten van originele onderdelen en 
vervangingsonderdelen zou raadplegen om tussen de partijen vrijwillige overeenstemming te 
bereiken over een systeem van eerlijke en redelijke vergoedingen. Uiteindelijk ging het 
Parlement in op het verzoek van de Raad dat deze bepaling niet in de tekst zou worden 
opgenomen, nadat de bevoegde Commissaris het Parlement ervan had verzekerd dat 
onderstaande verklaring tezamen met de richtlijn in het Publicatieblad zou worden 
gepubliceerd:

"De Commissie is voornemens om, onverminderd het bepaalde in artikel 18, onmiddellijk na 
de datum van aanneming van de richtlijn een overlegronde op gang te brengen met de 
fabrikanten van samengestelde voortbrengselen en onderdelen daarvan in de sector 
motorvoertuigen. Doel van dit overleg is, te komen tot een vrijwillige overeenkomst tussen de 
betrokken partijen over de bescherming van modellen in die gevallen waarbij het 
voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het model wordt toegepast, een 
onderdeel is van een samengesteld voortbrengsel waarvan de vorm bepalend is voor het 
beschermde model.
De Commissie zal dit overleg coördineren en het Europees Parlement en de Raad op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. De geraadpleegde partijen zullen door de Commissie 
worden verzocht zich te beraden over een hele reeks keuzemogelijkheden waarop een 
vrijwillige overeenkomst kan worden gebaseerd, inclusief een vergoedingenstelsel en een 
systeem waarbij het model gedurende een beperkte tijd wordt beschermd."
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Toen bleek dat geen vrijwillige overeenkomst kon worden bereikt gaf de Commissie opdracht 
tot de uitvoering van een studie naar de eventuele mogelijkheden voor harmonisering van de 
secundaire markt (aftermarket) van vervangingsonderdelen. De studie concentreerde zich op 
de sector motorvoertuigen, waarmee nog eens duidelijk het economische belang van een en 
ander voor deze sector werd onderstreept.

Op grond van een uitgebreide effectbeoordeling is de Commissie tot de conclusie gekomen 
"dat de enige doeltreffende manier om tot een interne markt te komen het afschaffen van 
modelbescherming voor vervangingsonderdelen op de aftermarket is. Liberalisering biedt tal 
van voordelen en heeft geen grote nadelen. De werking van de interne markt wordt verbeterd, 
er kan meer concurrentie op de aftermarket komen, de prijzen voor de consument dalen en er 
worden kansen en banen voor het MKB gecreëerd." 

Evaluatie 

Uw rapporteur is van mening dat het voorstel van de Commissie moet worden gesteund om de 
volgende redenen die verband houden met een gezond functioneren van de interne markt en 
het economische welbevinden van de consument: 

Ten eerste vanuit het oogpunt van de interne markt: er is een interne markt voor nieuwe
motorvoertuigen maar geen voor vervangingsonderdelen van motorvoertuigen. Dit betekent 
dat vervangingsonderdelen van motorvoertuigen in de Gemeenschap niet vrij kunnen worden 
geproduceerd en verhandeld. Tengevolge van deze fragmentering en van de onzekerheid over 
hoe het systeem van de Gemeenschap met betrekking tot modellen zich zal ontwikkelen, 
hebben burgers geen zekerheid over het feit of de aankoop van bepaalde 
vervangingsonderdelen wettig is of niet. In delen van de Gemeenschap is de consument niet 
vrij om te kiezen tussen concurrerende vervangingsonderdelen. Om dezelfde reden kunnen 
fabrikanten van onderdelen, in het bijzonder KMO's, niet profiteren van de schaalvoordelen 
die de enkele markt biedt, en worden zij ontmoedigd om investeringen te doen  en banen te 
creëren, wat anders wel zou gebeuren.

Ten tweede betekent het vereiste "must fit/must match" ,dat geen bescherming van 
intellectueel eigendom nodig is aangezien hier geen sprake is van creativiteit. Dit vereiste 
betekent ook dat de veiligheid van de consument niet in gevaar wordt gebracht.

Ten derde zal het voorgestelde systeem de concurrentie bevorderen en dit zal weer positieve 
gevolgen hebben voor de consument in de vorm van prijzenconcurrentie en laagblijvende  
verzekeringskosten.

Tenslotte zal de deregulatie de KMO's in staat stellen een groter aandeel te krijgen in de 
aftermarket van vervangingsonderdelen en nergens blijkt uit dat als gevolg hiervan grote 
hoeveelheden vervangingsonderdelen die nu in de Gemeenschap worden geproduceerd, zullen 
worden ingevoerd. Het is algemeen bekend dat multinationals nu al een veelvoud van 
onderdelen zoals autobumpers, in lage-kostenlanden produceren. 
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CONCLUSIE

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de Commissie juridische 
zaken, waarmee zij samenwerkt volgens de in artikel 47 van het Reglement voorziene 
procedure van nauwere samenwerking, het voorstel voor een richtlijn met toevoeging van een 
nieuwe overweging 1 bis goed te keuren. 

1 bis. De afschaffing van de bescherming van modellen staat haaks op internationaal 
erkende beginselen van bescherming van de intellectuele eigendom en zou een 
gevaarlijk precedent vormen voor de bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten in andere sectoren, dit op een moment dat de Europese Unie, met 
name in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, heeft aangedrongen op de 
acceptatie door derde landen van een stelsel van bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten dat een eind zou maken aan namaak en vervalsing.
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