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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0582)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0119/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
economische en monetaire zaken en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 1

(1) Modelbescherming heeft alleen het 
verlenen van een uitsluitend recht op de 
uiterlijke kenmerken van een 
voortbrengsel tot doel, niet het verlenen 
van een monopolie op dat voortbrengsel 
als zodanig. De bescherming van 
modellen waarvoor in de praktijk geen 
alternatief bestaat, leidt in feite tot een 
monopolie op het voortbrengsel. Een 
dergelijke bescherming staat vrijwel gelijk 

schrappen

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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aan misbruik van de wettelijke regeling 
inzake modellen. Als derden de 
mogelijkheid hebben om 
vervangingsonderdelen te produceren en 
te distribueren, wordt de concurrentie in 
stand gehouden. Wordt echter de 
modelbescherming uitgebreid tot 
vervangingsonderdelen, dan zouden die 
derden inbreuk maken op deze rechten; 
concurrentie wordt daardoor onmogelijk 
gemaakt en de houder van het modelrecht 
krijgt in feite een monopoliepositie.

Amendement 2
OVERWEGING 3

(3) Voor de goede werking van de interne 
markt is het daarom noodzakelijk de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de 
bescherming van modellen nader tot elkaar 
te brengen wat betreft het gebruik van 
beschermde modellen voor het repareren 
van een samengesteld voortbrengsel om dat 
zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken 
terug te geven.

(3) Voor de goede werking van de interne 
markt is het daarom noodzakelijk de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de 
bescherming van modellen nader tot elkaar 
te brengen wat betreft het gebruik van 
beschermde modellen voor het repareren 
van een samengesteld voortbrengsel om dat 
zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken 
terug te geven. Met het oog op de indirecte 
gevolgen van deze maatregelen voor de
kwaliteit en veiligheid van 
vervangingsonderdelen is het van belang 
dat de kaderrichtlijn betreffende de 
typegoedkeuringsprocedure voor 
motorvoertuigen wordt uitgebreid tot de 
procedure voor bepaalde, voor de 
veiligheid relevante 
vervangingsonderdelen.

Amendement 3
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis) Modelbescherming heeft het 
verlenen van een uitsluitend recht op de 
uiterlijke kenmerken van een 
voortbrengsel tot doel. De 
modelbescherming, die in beginsel ook 
dient te gelden voor 
vervangingsonderdelen, dient tot een 
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redelijke periode beperkt te blijven, om de 
mededinging op de markt voor 
vervangingsonderdelen te waarborgen. De 
periode waarvoor de modelbescherming 
geldt, dient af te lopen op het moment dat 
een nieuw model dat een zelfstandige 
nieuwe modelbescherming in de zin van 
Richtlijn 98/71/EG verkrijgt, voor het 
publiek beschikbaar wordt gesteld.
Er dient voor te worden gezorgd dat de 
consumenten, zodra de 
modelbescherming van een voortbrengsel 
als gevolg van het beëindigen van de 
modelcyclus is afgelopen, naar behoren 
worden geïnformeerd over de oorsprong 
van vervangingsonderdelen, zodat zij met 
kennis van zaken tussen concurrerende 
vervangingsonderdelen kunnen kiezen.

Amendement 4
OVERWEGING 3 TER (nieuw)

(3 ter) Het dient aan de lidstaten te 
worden overgelaten of zij als alternatief 
voor dit beginsel een vergoedingsregeling, 
die niet van beperkte duur hoeft te zijn, 
invoeren, zolang gewaarborgd is dat de 
rechthebbende een redelijke vergoeding 
voor het gebruik van het model ontvangt. 
De hoogte van de vergoeding die moet 
worden betaald als compensatie voor de 
beperking van de rechten op het model als 
gevolg van het gebruik van het model voor 
reparatiedoeleinden, dient in eerste 
instantie te worden bepaald door de 
ontwikkelingskosten van het betrokken 
model. 

Amendement 5
ARTIKEL 1

Artikel 14 (Richtlijn 98/71/EG)

1. Er bestaat geen bescherming als model
voor een model dat een onderdeel vormt 

1.  Voor een model dat een onderdeel 
vormt van een samengesteld voortbrengsel 
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van een samengesteld voortbrengsel dat in 
de zin van artikel 12, lid 1, wordt gebruikt 
voor de reparatie van dit samengestelde 
voortbrengsel om het de oorspronkelijke 
uiterlijke kenmerken terug te geven.

dat in de zin van artikel 12, lid 1, wordt 
gebruikt voor de reparatie van dit 
samengestelde voortbrengsel om het de 
oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug 
te geven, bestaat bescherming als model
vanaf het moment waarop een 
samengesteld voortbrengsel waarin het 
model verwerkt is of waarop het toegepast 
is, voor het publiek beschikbaar wordt 
gesteld; de bescherming als model loopt 
af, zodra een samengesteld voortbrengsel 
dat de opvolger van het samengestelde 
voortbrengsel is en een nieuwe, 
zelfstandige modelbescherming in de zin 
van deze richtlijn geniet, op zijn beurt 
voor het publiek beschikbaar wordt 
gesteld. De bescherming als model loopt 
tevens af, wanneer het samengestelde 
voortbrengsel als model ophoudt te 
bestaan en de rechthebbende geen 
samengesteld vervolgvoortbrengsel 
beoogt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten naar behoren worden 
geïnformeerd over de oorsprong van 
vervangingsonderdelen, zodat zij met 
kennis van zaken tussen concurrerende 
vervangingsonderdelen kunnen kiezen."

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten, zodra de modelbescherming 
van een voortbrengsel als gevolg van het 
beëindigen van de modelcyclus is 
afgelopen, naar behoren worden 
geïnformeerd over de oorsprong van 
vervangingsonderdelen, zodat zij met 
kennis van zaken tussen concurrerende 
vervangingsonderdelen kunnen kiezen."

Motivering

De rapporteur stelt voor de modelbescherming voor vervangingsonderdelen in beginsel te 
beperken tot de betrokken modelcyclus en deze bescherming te laten aflopen, zodra een nieuw 
model dat voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van een nieuwe, zelfstandige 
modelbescherming in de zin van Richtlijn 98/71/EG, beschikbaar komt of zodra het betrokken 
model ophoudt te bestaan.

Amendement 6
ARTIKEL 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Artikel 14 bis (nieuw) (Richtlijn 98/71/EG)

In de richtlijn wordt het volgende artikel 
14 bis ingevoegd:
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"Artikel 14 bis
1. De lidstaten kunnen als alternatief voor 
artikel 14 bepalen dat in afwijking van 
artikel 14 geen bescherming als model 
bestaat voor een model dat een onderdeel 
vormt van een samengesteld voortbrengsel 
dat in de zin van artikel 12, lid 1, wordt 
gebruikt voor de reparatie van dit 
samengestelde voortbrengsel om het de 
oorspronkelijke uiterlijke kenmerken 
terug te geven, wanneer een derde die het 
model wil gebruiken,
i) de rechthebbende op de hoogte stelt van 
het beoogde gebruik van het model,
ii) de rechthebbende een redelijke 
vergoeding voor het gebruik van het 
model betaalt, en
iii) de rechthebbende regelmatig en 
betrouwbaar op de hoogte stelt van de 
mate waarin hij het model uit hoofde van 
deze bepalingen gebruikt.
2. Bij de berekening van de redelijke 
vergoeding wordt in eerste instantie de 
investering in de ontwikkeling van het 
betrokken model in aanmerking genomen.
3. Het staat de lidstaten vrij de 
geldigheidsduur van een dergelijke 
vergoedingsregeling te bepalen."

Motivering

Deze uitzonderingsregeling biedt de lidstaten de mogelijkheid om als alternatief voor de in 
artikel 14 omschreven oplossing een vergoedingsregeling in te voeren, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat de rechthebbende een redelijke vergoeding voor het gebruik van het 
model ontvangt en over de omvang van dit gebruik wordt geïnformeerd? Een dergelijke 
regeling hoeft niet beperkt te blijven tot de duur van een productiecyclus.
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TOELICHTING

I. Inhoud van de voorgestelde richtlijn

Het voorliggende voorstel voor een richtlijn heeft betrekking op de modelbescherming voor 
vervangingsonderdelen die bestemd zijn om "samengestelde voortbrengselen" hun 
oorspronkelijke vorm terug te geven. Het voorstel beoogt een volledige liberalisering van de 
secundaire markt voor vervangingsonderdelen. Het gaat hierbij om de motorvoertuigensector, 
maar ook om machines, kapitaalgoederen en consumptiegoederen.

Het voorstel heeft uitsluitend betrekking op de secundaire markt (aftermarket) voor 
vervangingsonderdelen en betreft slechts die vervangingsonderdelen waarbij het model nodig 
is voor het herstellen van de oorspronkelijke functie of vorm, d.w.z. dat het betrokken 
onderdeel van het samengestelde voortbrengsel alleen kan worden vervangen door een 
vervangingsonderdeel dat identiek is aan het oorspronkelijke onderdeel (zogenaamde "must-
match"-vervangingsonderdelen). 

In artikel 1 van de voorgestelde richtlijn, dat artikel 14 van Richtlijn 98/71/EG wijzigt, 
worden deze vervangingsonderdelen op de secundaire markt van de modelbescherming 
uitgezonderd. Er wordt een zogenaamde reparatieclausule ingevoerd, krachtens welke geen 
modelbescherming bestaat "voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld 
voortbrengsel dat in de zin van artikel 12, lid 1, wordt gebruikt voor de reparatie van dit 
samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven". 

II. Achtergrond

Krachtens Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van 
modellen1 kunnen de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel worden beschermd tegen 
gebruik door derden. Modelbescherming verleent exclusiviteit aan een nieuw en 
oorspronkelijk model voor de uiterlijke kenmerken van een artikel, een samengesteld 
voortbrengsel of een onderdeel, voorzover het model nieuw is en een eigen karakter heeft (zie 
de artikelen 1 en 3 van Richtlijn 98/71/EG). 

Ten tijde van de aanname van Richtlijn 98/71/EG kon geen overeenstemming worden bereikt 
over een harmonisatie van de modelbescherming voor de zogenaamde "must-match"-
vervangingsonderdelen. Deze richtlijn bevat derhalve geen harmonisatie van het 
modellenrecht in verband met de secundaire markt voor vervangingsonderdelen, en sluit in 
haar huidige vorm vervangingsonderdelen niet van de modelbescherming uit. De 
modelbescherming die het nieuwe onderdeel op de primaire markt verkrijgt, kan dus ook op 
het vervangingsonderdeel op de secundaire markt of aftermarket worden toegepast. 

Artikel 14 van Richtlijn 98/71/EG voorziet in een overgangsregeling met de strekking dat de 
lidstaten "zolang deze richtlijn niet overeenkomstig artikel 18 op voorstel van de Commissie is 

  
1 PB L 289 van 28.10.1998, blz. 28.
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gewijzigd" hun bestaande wettelijke bepalingen op dit gebied handhaven en die bepalingen 
alleen mogen wijzigen als daarmee een liberalisering van de markt voor 
vervangingsonderdelen wordt verkregen (de "freeze plus"-oplossing). 

Nadat de Commissie in 1993 voor het eerst EG-wetgeving voor de wettelijke bescherming 
van modellen had voorgesteld, kon de Raad het pas in 1997 over een gezamenlijk standpunt 
eens worden. Het Europees Parlement had in eerste lezing de bescherming van modellen van 
vervangingsonderdelen voor de reparatie van samengestelde voortbrengsels (zoals 
bijvoorbeeld auto's) aangemerkt als een wezenlijke politieke aangelegenheid. De Raad zag 
zich echter niet in staat geharmoniseerde bepalingen goed te keuren ter bescherming van de 
modellen van vervangingsonderdelen voor reparatiedoeleinden. In tweede lezing besloot het 
Parlement op 22 oktober 1997 met overweldigende meerderheid om de in eerste lezing 
aangenomen en door de Raad genegeerde "reparatieclausule" opnieuw voor te stellen. Deze 
bepaling moest het mogelijk maken dat een model wordt gebruikt voor de reparatie van een 
samengesteld voortbrengsel, mits de gebruiker aan de houder van het model een redelijke en 
passende vergoeding aanbiedt. Het Parlement was van mening dat dit de beste manier was om 
de ten dele sterk uiteenlopende nationale rechtsstelsels op dit gebied te harmoniseren. 
Aangezien de Raad ook deze amendementen van het Parlement in tweede lezing niet kon 
goedkeuren, werd een bemiddelingsprocedure gestart. Het resultaat van de daaropvolgende 
langdurige en moeizame onderhandelingen was de als "freeze plus" aangeduide oplossing, 
zoals deze in artikel 14 van Richtlijn 98/71/EG werkelijkheid is geworden. Na de omzetting
van Richtlijn 98/71/EG bestaat momenteel een uiteenlopende situatie in de lidstaten met 
betrekking tot vervangingsonderdelen die bestemd zijn om de uiterlijke kernmerken van 
samengestelde voortbrengselen te herstellen. De rapporteur wijst erop dat de rechtspraktijken 
juist internationaal verschillen. Voorkomen moet worden dat Europa in de mondiale context 
concurrentienadelen ondervindt.

III. Standpunt van de rapporteur

Ofschoon de voorgestelde richtlijn in beginsel alle vervangingsonderdelen omvat die bestemd 
zijn voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel, "om dit zijn oorspronkelijke 
uiterlijke kenmerken terug te geven", wordt over dit voorstel voornamelijk gediscussieerd 
tegen de achtergrond van het belangrijkste toepassingsgebied, namelijk 
vervangingsonderdelen voor motorvoertuigen. Men moet echter niet vergeten dat het hier om 
principiële vragen over de reikwijdte van modelbescherming gaat.

Aangaande de kwestie van modelbescherming voor "must-match"-vervangingsonderdelen op 
de secundaire markt staan in essentie twee opvattingen tegenover elkaar: 

De ene opvatting is dat modelbescherming voor vervangingsonderdelen het logische gevolg 
van het intellectuele-eigendomsrecht is. In deze visie zou een onderscheid tussen de primaire 
en de secundaire markt voor vervangingsonderdelen in strijd zijn met algemene beginselen 
van het intellectuele-eigendomsrecht.

De andere opvatting is dat modelbescherming niet tot vervangingsonderdelen op de 
secundaire markt moet worden uitgebreid, omdat anders ongerechtvaardigde 
monopolieposities zouden ontstaan. Vanuit deze opvatting wordt gepleit voor de 
reparatieclausule van de voorgestelde richtlijn als passende oplossing voor dit probleem.
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Naar de mening van de rapporteur houdt de Commissie met de door haar voorgestelde 
oplossing, die inhoudt dat er voor vervangingsonderdelen geen enkele modelbescherming 
bestaat, onvoldoende rekening met het spanningsveld tussen de uiteenlopende belangen. Een 
regeling die gedurende een beperkte periode modelbescherming biedt, verdient volgens de 
rapporteur de voorkeur. Om de wensen van alle belanghebbenden in de praktijk in 
aanmerking te nemen, lijkt het de meest zinvolle benadering om de duur van de 
modelbescherming niet aan een vaste termijn te binden, maar voor het bepalen daarvan te 
kijken naar de modelcyclus van een samengesteld voortbrengsel. De rapporteur stelt een 
modelrechtelijke oplossing voor waarin het erom gaat of een nieuw model - een samengesteld 
voortbrengsel - voldoet aan de criteria voor een nieuwe zelfstandige modelbescherming, als 
bedoeld in Richtlijn 98/17/EG. Wanneer een model wordt afgelost door een nieuw model dat 
modelbescherming geniet, dan loopt daarmee ook de modelbescherming van de 
vervangingsonderdelen voor het oude model af, die bestemd zijn om aan het samengestelde 
voortbrengsel zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. De modelbescherming 
stopt eveneens op het moment dat een model, waar geen opvolgmodel voor is, uit productie 
wordt genomen.

Als alternatief komt een vergoedingsregeling in aanmerking, zodat onafhankelijke 
producenten tegen betaling van een redelijke vergoeding aan de houder van het modelrecht 
vervangingsonderdelen mogen vervaardigen. De lidstaten moeten beslissen of zij van deze 
oplossing gebruik maken. De lidstaten kunnen zelf bepalen hoe lang de vergoedingsregeling 
blijft gelden. Deze periode moet niet gelijk zijn aan de duur van de productiecyclus van een 
samengesteld voortbrengsel, maar kan ook langer zijn.

In het richtlijnvoorstel gaat het om aspecten van de modelbescherming en dus niet om 
vraagstukken op het gebied van de veiligheid van motorvoertuigen en vervangingsonderdelen 
daarvoor. Toch kan een liberalisering indirect gevolgen hebben voor de productkwaliteit en 
dus voor de veiligheid. Uit de hierover aangevraagde studie blijkt dat de 
typegoedkeuringsprocedure uitgebreid dient te worden met bepaalde vervangingsonderdelen 
die voor de veiligheid van belang zijn, teneinde te waarborgen dat deze onderdelen ook veilig 
zijn. De rapporteur is daarom verheugd over het voorstel om in de lopende 
wetgevingsprocedure voor het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 
systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, 
een nieuw artikel 29 bis op te nemen waarmee de typegoedkeuringsprocedure wordt 
uitgebreid met voor de veiligheid relevante vervangingsonderdelen. Hij hoopt dat dit voorstel 
een plaats in de richtlijn krijgt.
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