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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/71/EF 
om retlig beskyttelse af mønstre
(KOM(2004)0582 – C6–0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0582)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0119/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og 
Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–
0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1

(1) Det eneste formål med 
mønsterbeskyttelse er at give 
enerettigheder til produktets udseende, 
men ikke et monopol på produktet som 
sådan; beskyttelse af mønstre, for hvilke 
der ikke findes noget praktisk alternativ, 
vil i realiteten føre til et monopol på 
produktet; en sådan beskyttelse vil stort 
set svare til misbrug af 
mønsterordningen; hvis tredjemand får 

udgår

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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adgang til at producere og distribuere 
reservedele, bibeholdes konkurrencen; 
hvis mønsterbeskyttelsen udstrækkes til 
reservedele, krænker sådanne tredjemænd 
disse rettigheder, konkurrencen fjernes, 
og indehaveren af mønsterrettigheden får 
i praksis et monopol på produktet.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 3

(3) For at det indre marked kan fungere 
efter hensigten, er det derfor nødvendigt at 
foretage en indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes 
mønsterbeskyttelseslovgivning hvad angår 
anvendelsen af beskyttede mønstre til 
reparation af sammensatte produkter, 
således at de atter får deres oprindelige 
udseende.

(3) For at det indre marked kan fungere 
efter hensigten, er det derfor nødvendigt at 
foretage en indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes 
mønsterbeskyttelseslovgivning hvad angår 
anvendelsen af beskyttede mønstre til 
reparation af sammensatte produkter, 
således at de atter får deres oprindelige 
udseende. Hvad angår disse 
foranstaltningers direkte virkninger for 
reservedeles produktkvalitet og -sikkerhed 
er det vigtigt, at rammedirektivet om 
typegodkendelsesproceduren for 
motorkøretøjer udstrækkes til proceduren 
for visse reservedele, der er 
sikkerhedsrelevante.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Formålet med mønsterbeskyttelse er 
at give enerettigheder til produktets 
udseende. Mønsterbeskyttelse, der 
principielt også bør omfatte reservedele, 
bør begrænses til et passende tidsrum for 
at sikre konkurrencen på markedet for 
reservedele. Det tidsrum, for hvilket 
mønsterbeskyttelsen gælder, bør ophøre 
med det tidspunkt, hvor en ny model, der 
erhverver en selvstændig ny 
mønsterbeskyttelse, jf. direktiv 98/71/EF, 
gøres tilgængelig for offentligheden.
Det bør sikres, at forbrugerne, så snart 
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mønsterbeskyttelsen af et produkt er 
udløbet som følge af den udløbne 
modelcyklus, på behørig vis underrettes 
om reservedeles oprindelse, således at 
forbrugerne kan træffe et kvalificeret valg 
mellem konkurrerende reservedele.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 3 B (ny)

(3b) Det bør overlades til medlemsstaterne 
som et alternativ til dette princip at 
indføre en vederlagsordning, der ikke 
behøver at være tidsmæssigt begrænset, 
hvis det sikres, at rettighedshaveren 
modtager et rimeligt vederlag for brugen 
af mønstret. Vederlaget, der skal betales 
som kompensation for indskrænkningen 
af rettighederne til mønstret i forbindelse 
med brugen af mønstret til 
reparationsformål, bør først og fremmest 
fastsættes på grundlag af omkostningerne 
til udvikling af det pågældende mønster.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1

Artikel 14 (direktiv 98/71/EF)

1. Mønsterbeskyttelse kan ikke anvendes
for et mønster, som udgør en komponent af 
et sammensat produkt, der anvendes som 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, i dette 
direktiv med henblik på reparation af dette 
sammensatte produkt, så det atter får sit 
oprindelige udseende.

1. Mønsterbeskyttelse for et mønster, som 
udgør en komponent af et sammensat 
produkt, der anvendes som omhandlet i 
artikel 12, stk. 1, i dette direktiv med 
henblik på reparation af dette sammensatte 
produkt, så det atter får sit oprindelige 
udseende, anvendes fra det tidspunkt, hvor 
et sammensat produkt, som mønstret 
indgår i eller finder anvendelse på, gøres 
tilgængeligt for offentligheden; 
mønsterbeskyttelsen ophører, så snart et 
sammensat produkt, der erstatter det
oprindelige sammensatte produkt, og som 
er omfattet af en ny selvstændig 
mønsterbeskyttelse i henhold til dette 
direktiv, atter selv gøres tilgængeligt for 
offentligheden. Mønsterbeskyttelsen 
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ophører ligeledes, når det sammensatte 
produkt udløber som model, og 
rettighedshaveren ikke påtænker at 
markedsføre et sammensat produkt til 
erstatning herfor.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
oplyses behørigt om reservedelenes 
oprindelse, så de kan træffe et kvalificeret 
valg mellem konkurrerende reservedele.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne, 
så snart mønsterbeskyttelsen af et produkt 
er udløbet som følge af den udløbne 
modelcyklus, oplyses behørigt om 
reservedelenes oprindelse, så de kan træffe 
et kvalificeret valg mellem konkurrerende 
reservedele.

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at mønsterbeskyttelsen af reservedele i princippet skal begrænses til den 
pågældende modelcyklus, og at mønsterbeskyttelsen skal ophøre, så snart en ny model, der 
opfylder betingelserne for at kunne omfattes af en ny selvstændig mønsterbeskyttelse i 
henhold til direktiv 98/71/EØF, erstatter den tidligere model, eller så snart den pågældende 
model udløber.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, STK. 1 A (nyt)

Artikel 14 a (ny) (direktiv 98/71/EF)

(1a) I direktivet indsættes som artikel 14a
"Artikel 14a

1. Medlemsstaterne kan som alternativ til 
artikel 14 fastsætte, at mønsterbeskyttelse
uanset artikel 14 ikke kan anvendes for et 
mønster, som udgør en komponent af et 
sammensat produkt, der anvendes som 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, i dette 
direktiv med henblik på reparation af 
dette sammensatte produkt, så det atter får 
sit oprindelige udseende, hvis en 
tredjemand, der vil bruge mønstret,
i) meddeler rettighedshaveren den 
påtænkte brug af mønstret,
ii) betaler rettighedshaveren et rimeligt 
vederlag for brugen af mønstret, og
iii) giver rettighedshaveren regelmæssige 
og pålidelige oplysninger om omfanget af 
den brug, der gøres af mønstret i henhold 
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til disse bestemmelser.
2. Beregningen af vederlaget foretages 
først og fremmest på grundlag af 
investeringerne i udviklingen af mønstret.
3. Varigheden af en sådan 
vederlagsordning er overladt til 
medlemsstaternes skøn."

Begrundelse

Denne undtagelsesordning giver medlemsstaterne mulighed for som alternativ til løsningen i 
artikel 14 at fastsætte en vederlagsordning. Som led heri skal det sikres, at rettighedshaveren 
får en passende kompensation for brugen af mønstret og informeres om omfanget af denne 
brug. En sådan ordning behøver ikke tidsmæssigt at være begrænset til en produktionscyklus.
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BEGRUNDELSE

I. Det foreslåede direktivs indhold

Det foreliggende direktivforslag vedrører mønsterbeskyttelse af reservedele, således at 
sammensatte produkter atter får deres oprindelige udseende. Forslagets formål er en 
fuldstændig liberalisering af det sekundære marked for reservedele. Dette vedrører 
automobilindustrien, men også maskinindustrien og de industrisektorer, hvor der fremstilles 
investerings- og forbrugsgoder.

Forslaget behandler udelukkende det sekundære marked for reservedele og vedrører kun 
reservedele, hvor designet er afgørende for, om produktets oprindelige udseende eller 
funktion kan genskabes. Det vil sige, at den komponent, der indgår i det sammensatte 
produkt, kun kan udskiftes med en reservedel, der er identisk med den oprindelige komponent 
(såkaldte must match reservedele).

Med direktivforslagets artikel 1, der ændrer artikel 14 i direktiv 98/71/EF, undtages disse 
reservedele nu fra mønsterbeskyttelse på det sekundære marked. Der indføres en såkaldt 
reparationsklausul, hvorefter der ikke anvendes mønsterbeskyttelse "for et mønster, som 
udgør en komponent af et sammensat produkt, der anvendes som omhandlet i artikel 12, stk. 
1, i dette direktiv med henblik på reparation af dette sammensatte produkt, så det atter får sit 
oprindelige udseende".

II. Baggrund

I henhold til direktiv 98/71EF af 13. oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre1 kan et 
produkts synlige elementer beskyttes mod tredjemænds brug. Med mønsterbeskyttelse gives 
enerettigheder til et enkeltprodukts, et sammensat produkts eller en komponents udseende, i 
det omfang mønstret er nyt og har individuel karakter (jf. artikel 1 og 3 i direktiv 98/71/EF).

På det tidspunkt, hvor direktiv 98/71/EF blev vedtaget, var det ikke muligt at skabe enighed 
om en harmonisering af designbeskyttelsen af de såkaldte must match reservedele. Direktivet 
indeholder derfor ingen harmonisering af designordningen i forbindelse med det sekundære 
marked for reservedele og udelukker i øjeblikket ikke reservedele fra mønsterbeskyttelse. Den 
beskyttelse, der gives den nye komponents design på det primære marked, kan derfor også 
finde anvendelse på reservedelen på det sekundære marked.

I artikel 14 i direktiv 98/71/EF er fastsat en overgangsordning, der går ud på, at "indtil der 
vedtages ændringer til dette direktiv på forslag af Kommissionen i henhold til artikel 18", skal
medlemsstaterne opretholde deres gældende ret på dette område, og de kun kan ændre denne 
ret, hvis formålet hermed er at liberalisere markedet for reservedele.

Kommissionen havde første gang i 1993 foreslået EU-lovgivning om retlig beskyttelse af 
mønstre. Rådet kunne dog først i 1997 nå til enighed om en fælles holdning. Europa-

  
1 EFT L 289 af 28.10.1998, s. 28.
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Parlamentet havde ved førstebehandlingen fastslået, at mønsterbeskyttelse af reservedele til 
reparation af sammensatte produkter (som f.eks. motorkøretøjer) var et vigtigt politisk 
spørgsmål. Rådet var dog ikke i stand til at tilslutte sig harmoniserede bestemmelser om 
mønsterbeskyttelse af reservedele til reparationsformål. Under andenbehandlingen den 22. 
oktober 1997 vedtog Parlamentet med meget stort flertal på ny at foreslå den 
"reparationsklausul", der var blevet vedtaget ved førstebehandlingen, og som Rådet havde set 
bort fra. Ifølge denne bestemmelse skulle det være muligt at anvende et mønster med henblik 
på reparation af et sammensat produkt, hvis brugeren tilbyder indehaveren af mønsterretten et 
rimeligt vederlag. Parlamentet var af den opfattelse, at dette var den mest hensigtsmæssige 
måde, hvorpå de i nogle tilfælde meget forskellige nationale retssystemer på dette område 
kunne tilnærmes. Da Rådet ved andenbehandlingen heller ikke kunne tilslutte sig disse 
ændringer fra Parlamentets side, indledtes forligsproceduren. Som resultat af de langstrakte og 
vanskelige forhandlinger nåede man frem til den såkaldte "freeze plus"-løsning, således som 
den er indskrevet i artikel 14 i direktiv 98/71/EF. Situationen i medlemsstaterne efter 
gennemførelsen i national ret af direktiv 98/71/EF er i øjeblikket forskellig for reservedele, 
hvormed sammensatte produkters udseende skal genskabes. Ordføreren gør opmærksom på, 
at der netop i international sammenligning findes forskellig retspraksis. Det er vigtigt at 
forebygge konkurrencemæssige ulemper for Europa i global sammenhæng.

III. Ordførerens holdning

Selv om direktivforslaget principielt omfatter alle reservedele til reparation af et sammensat 
produkt, "så det atter får sit oprindelige udseende", drøftes forslaget i første række på 
baggrund af sit vigtigste anvendelsesområde, nemlig reservedele til motorkøretøjer. Det bør 
dog ikke glemmes, at det drejer sig om principielle spørgsmål omkring designbeskyttelsens 
rækkevidde.  

To væsentlige opfattelser af spørgsmålet om designbeskyttelse for must match reservedele på 
det sekundære marked står over for hinanden.

Dels hersker der den opfattelse, at designbeskyttelse for reservedele er den logiske følge af 
den intellektuelle ejendomsret. Ifølge denne opfattelse ville en sondring mellem det primære 
marked og det sekundære marked for reservedele være i modstrid med almindelige principper 
for den intellektuelle ejendomsret.

Dels forfægtes det synspunkt, at designbeskyttelse ikke bør udstrækkes til reservedele på det 
sekundære marked, da der ellers ville kunne opstå uberettigede monopolstillinger. Denne 
opfattelse forsvarer reparationsklausulen i direktivforslaget som en hensigtsmæssig løsning af 
problemet.

Efter ordførerens opfattelse tager den løsning, Kommissionen har foreslået, og som 
indebærer, at der ikke anvendes nogen form for mønsterbeskyttelse af reservedele, ikke i 
tilstrækkelig grad højde for dette spændingsforhold mellem de forskellige berørte interesser. 
En ordning omfattende en mønsterbeskyttelse med en tidsmæssigt begrænset 
gyldighedsperiode må efter ordførerens opfattelse foretrækkes. For i praksis at tage hensyn til 
alle berørte parters behov forekommer det mest hensigtsmæssigt, at mønsterbeskyttelsens 
gyldighedsperiode ikke begrænses af en nøje fastsat frist, men at gyldighedsperiodens 
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varighed afpasses efter et sammensat produkts modelcyklus. Ordføreren foreslår en løsning, 
der tager hensyn til, om en ny model - et sammensat produkt - opfylder kriterierne for en ny 
selvstændig mønsterbeskyttelse, jf. direktiv 98/71/EF. Afløses en model af en ny 
mønsterbeskyttet model, ophører mønsterbeskyttelsen også for reservedelene til den tidligere 
model, hvormed det sammensatte produkts udseende skal genskabes. Mønsterbeskyttelsen 
ophører ligeledes på det tidspunkt, hvor modellen, som ikke afløses af nogen ny model, går ud 
af produktion.

Som alternativ kommer en vederlagsordning i betragtning. Ordningen indebærer, at 
uafhængige producenter mod betaling af et rimeligt vederlag til rettighedshaveren kan 
fremstille reservedele. Medlemsstaterne må beslutte, om de vil gøre brug af denne løsning. 
Det er overladt til medlemsstaternes skøn at fastlægge, hvilken varighed vederlagsordningen 
skal have. Denne skal ikke svare til varigheden af den pågældende produktionscyklus for et 
sammensat produkt; vederlagsordningen kan tværtimod have en længere gyldighedsperiode.

Direktivforslaget behandler spørgsmålet om mønsterbeskyttelse og vedrører derfor ikke 
spørgsmålet om sikkerheden af motorkøretøjer og reservedele hertil. En liberalisering kan 
ikke desto mindre få direkte følger for produktkvaliteten og dermed også for sikkerheden. 
Den undersøgelse, der er gennemført af dette spørgsmål, har vist, at 
typegodkendelsesproceduren bør udvides til visse reservedele, der er sikkerhedsrelevante, for 
at garantere reservedelenes sikkerhed. Ordføreren glæder sig derfor over forslaget om, at der 
som led i den løbende lovgivningsprocedure om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer skal indføjes en ny artikel 
29a, der udvider typegodkendelsesproceduren til sikkerhedsrelevante reservedele, og 
ordføreren håber, at dette forslag indarbejdes i direktivet.
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