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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Som en inledande anmärkning önskar föredraganden påpeka att det enda skälet för denna 
lagstiftning är att lösa den enda fråga som kvarstår efter antagandet av direktiv 98/71. Som 
många ledamöter av detta utskott säkert minns, gällde den kompromiss mellan parlamentet 
och rådet, som nåddes med kommissionens bistånd i medbeslutandeförfarandet, först och 
främst artikel 14 och avsåg ”reparationsklausulen”, dvs. de villkor enligt vilka servicestationer 
och verkstäder som utför reparationer måste använda reservdelar som levereras av tillverkaren 
eller får använda reservdelar som levereras av tredje man. Den lösning som förhandlarna kom 
fram till var ett ”status quo plus”, dvs. att ”låsa” den nuvarande lagstiftningen i varje 
medlemsstat samtidigt som de stater som så önskade kunde gå vidare mot ökad avreglering. 
Inga nya hinder skulle tillåtas hindra den fria rörligheten för delarna i fråga. Rådet gav upp sin 
ståndpunkt att söka tillåta en oreglerad situation där medlemsstaterna fick fria händer att 
införa eller förändra nationell lagstiftning på detta område. Parlamentet gjorde eftergifter från 
den lösning som man skulle ha föredragit med ett fullständigt harmoniserat system med rimlig 
ersättning till rättighetshavare för all användning av mönstret för en beståndsdel som används 
vid reparation av en sammansatt produkt. Den andra tvistefrågan handlade om vilken metod 
som kommissionen skulle använda för att utvärdera följderna av direktivet sedan det trätt i 
kraft (artikel 18). Parlamentet önskade att texten skulle inkludera en bestämmelse där det 
krävdes att kommissionen skulle samråda med tillverkare av originaldelar och reservdelar, i 
syfte att komma fram till en frivillig överenskommelse mellan parterna om ett system med 
rimlig ersättning. Till sist accepterade parlamentet rådets begäran att denna bestämmelse inte 
skulle tas med i texten sedan den ansvarige kommissionsledamoten försäkrat att följande 
förklaring skulle tryckas tillsammans med direktivet i Europeiska unionens officiella tidning:

”Omedelbart efter den dag då direktivet antas, och utan att bestämmelserna i 
artikel 18 åsidosätts, föreslår kommissionen att en samrådsprocess startas som omfattar 
tillverkare av sammansatta produkter och beståndsdelar av sådana produkter inom 
motorfordonssektorn. Målet med detta samråd skall vara att komma fram till en frivillig 
överenskommelse mellan de berörda parterna om mönsterskydd i de fall den produkt som 
innehåller mönstret eller på vilken mönstret används utgör en beståndsdel i en sammansatt 
produkt och det skyddade mönstret är beroende av den produktens utseende. Kommissionen 
kommer att samordna detta samråd och informera Europaparlamentet och rådet om hur det 
utvecklas. Kommissionen kommer att uppmana de hörda parterna att överväga en rad möjliga 
alternativ som en frivillig överenskommelse kan grunda sig på, bl.a. ett system för ersättning 
och ett system som syftar till en tidsbegränsning för mönsterskydd.”

Eftersom det inte var möjligt att komma fram till ett frivilligt avtal beställde kommissionen en 
undersökning av de alternativ som står till buds för att harmonisera eftermarknaden för 
reservdelar. Studien var främst inriktad på bilsektorn på grund av denna sektors ekonomiska 
betydelse.

På grundval av en utvidgad konsekvensanalys har kommissionen dragit slutsatsen att 
”alternativet utan formskydd för reservdelar på eftermarknaden är den enda lösningen för att 
uppnå en inre marknad. Avreglering leder till vinster i många hänseenden och ger inga 
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allvarliga nackdelar. Den inre marknadens funktion skulle förbättras, mer konkurrens skulle 
uppnås på eftermarknaden, konsumentpriserna skulle sjunka och det skulle skapas möjligheter 
och arbetstillfällen för små och medelstora företag.”

Utvärdering

Föredraganden anser att kommissionens förslag bör stödjas av följande skäl som har att göra 
med den inre marknadens funktion och konsumenternas ekonomiska välfärd:

Om vi, för det första, betraktar den inre marknaden så finns det en inre marknad för nya bilar 
men inte för reservdelar till dem. Det innebär att tillverkningen och handeln med reservdelar 
inte är fri inom gemenskapen. På grund av denna uppdelning och osäkerheten om hur 
gemenskapens formskydd kommer att se ut är det svårt för medborgarna att veta om det är 
lagligt att köpa vissa reservdelar. I vissa delar av gemenskapen har konsumenterna inte 
möjlighet att välja mellan reservdelar från konkurrerande tillverkare. Av samma skäl kan 
reservdelstillverkarna, särskilt små och medelstora företag, inte utnyttja de stordriftsfördelar 
som den inre marknaden erbjuder, och de uppmuntras inte att investera och skapa 
arbetstillfällen, vilket de annars kanske skulle göra.

För det andra, innebär kravet ”must fit/must match” att det inte finns något behov av skydd för 
intellektuell egendom eftersom det saknas ett kreativt moment. Detta krav innebär även att 
konsumenternas säkerhet inte kommer att äventyras.

För det tredje kommer det föreslagna systemet att stärka konkurrensen och det kommer att få 
positiva spin off-effekter för konsumenterna i form av priskonkurrens och för att hålla nere 
försäkringskostnaderna. 

Slutligen kommer avregleringen att göra det möjligt för små och medelstora företag att ta en 
större del av eftermarknaden för reservdelar och det finns inte några belägg för att detta 
kommer att resultera i att reservdelar som nu tillverkas inom gemenskapen kommer att 
importeras. Det är välkänt att multinationella företag redan tillverkar ett stort antal delar, till 
exempel stötfångare, i lågkostnadsländer. 

SLUTSATS
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor, 
med vilket det samarbetar enligt det förstärkta samarbete mellan utskott som föreskrivs i 
artikel 47 i arbetsordningen, att stödja förslaget till direktiv med tillägg av ett nytt skäl (1 a).

(1a) Avskaffandet av mönsterskyddet strider mot internationellt erkända principer för 
skydd av immateriella rättigheter och skulle utgöra ett farligt precedensfall för 
skyddet av immateriella rättigheter inom andra områden vid en tidpunkt då
Europeiska unionen, särskilt inom WTO, har förbundit sig att arbeta för att tredje 
länder skall godta ett system för skydd av immateriella rättigheter som sätter stopp för 
imitationer och varumärkesförfalskning.
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