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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 98/71/EG om mönsterskydd
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0582)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0119/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 1

(1) Formskyddet har endast till syfte att 
sörja för ensamrätt till en produkts 
utseende, inte att ge monopol på 
produkten som sådan. Om sådan 
formgivning skyddas som det i praktiken 
inte finns några alternativ till, leder detta 
i praktiken till ett monopol på produkten. 
Om tredje part får producera och 
distribuera reservdelar upprätthålls 
konkurrensen. Om formskyddet även 

utgår

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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gäller reservdelar gör en sådan tredje part 
intrång i dessa rättigheter, samtidigt som 
konkurrensen elimineras och 
rättighetshavaren i praktiken får monopol 
på produkten.

Ändringsförslag 2
SKÄL 3

(3) För att den inre marknaden skall kunna 
fungera på ett smidigt sätt är det därför 
nödvändigt med en tillnärmning av 
medlemsstaternas bestämmelser om 
användningen av skyddad formgivning för 
att reparera en sammansatt produkt så att 
den återfår sitt ursprungliga utseende.

(3) För att den inre marknaden skall kunna 
fungera på ett smidigt sätt är det därför 
nödvändigt med en tillnärmning av
medlemsstaternas bestämmelser om 
användningen av skyddad formgivning för 
att reparera en sammansatt produkt så att 
den återfår sitt ursprungliga utseende. I 
fråga om åtgärdernas indirekta följder för 
reservdelarnas produktkvalitet och 
produktsäkerhet är det viktigt att 
ramdirektivet om 
typgodkännandeförfarandet för 
motorfordon utökas till att även gälla 
förfarandet för vissa reservdelar som 
påverkar säkerheten.

Ändringsförslag 3
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Syftet med formskyddet är att ge 
ensamrätt till en produkts utseende. 
Formskyddet, som i princip även bör 
omfatta reservdelar, bör begränsas till en 
viss tidsperiod för att säkerställa 
konkurrensen på reservdelsmarknaden. 
Den tidsperiod under vilken formskyddet 
gäller bör upphöra då en ny modell, som 
förses med ett nytt, oberoende formskydd i 
enlighet med direktiv 98/71/EG, görs 
tillgänglig för allmänheten. Man bör 
säkerställa att konsumenterna, så snart 
som en produkts formskydd upphört att 
gälla på grund av att modellcykeln är slut, 
får kännedom om reservdelarnas 
ursprung så att de kan göra väl 
underbyggda val mellan konkurrerande 
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reservdelar.

Ändringsförslag 4
SKÄL 3B (nytt)

(3b) Medlemsstaterna bör, som alternativ 
till denna princip, ges möjlighet att införa 
ett ersättningssystem som inte behöver 
vara begränsat till en viss tidsperiod, 
under förutsättning att man säkerställer 
att rättighetshavaren erhåller en rimlig
ersättning för användningen av 
formgivningen. Ersättningen betalas som
kompensation för begränsningen av 
rätten till formgivningen i samband med 
användningen av formgivningen i 
reparationssyfte, och bör i första hand 
fastställas utifrån kostnaderna för den 
aktuella formgivningen.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1

Artikel 14 (direktiv 98/71/EG)

1. Mönsterskydd skall inte åtnjutas för ett 
mönster som utgör en beståndsdel i en 
sammansatt produkt och som används 
enligt artikel 12.1 i detta direktiv för att 
möjliggöra reparation av denna 
sammansatta produkt så att den återfår sitt 
ursprungliga utseende.

1. Skydd för en formgivning som utgör en 
beståndsdel i en sammansatt produkt och 
som används enligt artikel 12.1 i detta 
direktiv för att möjliggöra reparation av 
denna sammansatta produkt så att den 
återfår sitt ursprungliga utseende skall 
gälla från den tidpunkt då en sammansatt 
produkt, i vilken formgivningen ingår 
eller för vilken formgivningen används, 
görs tillgänglig för allmänheten.
Formskyddet skall upphöra så snart en 
sammansatt produkt som ersätter den 
tidigare sammansatta produkten och som 
har försetts med ett nytt, oberoende 
formskydd i enlighet med detta direktiv, 
görs tillgänglig för allmänheten. 
Formskyddet skall även upphöra när den 
sammansatta produkten upphör som 
modell och rättighetshavaren inte avser 
att ersätta den med någon annan 



PE 380.965v01-00 8/12 PR\640008SV.doc

SV

sammansatt produkt.
2. Medlemsstaterna skall se till att 
konsumenterna får kännedom om 
reservdelarnas ursprung så att de kan göra 
väl underbyggda val mellan konkurrerande 
reservdelar.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
konsumenterna, så snart som en produkts 
formskydd upphört att gälla på grund av 
att modellcykeln är slut, får kännedom om 
reservdelarnas ursprung så att de kan göra 
väl underbyggda val mellan konkurrerande 
reservdelar.

Motivering

Föredraganden föreslår att formskyddet för reservdelar i princip skall begränsas till den 
aktuella modellcykeln och att formskyddet skall upphöra så snart en ny modell som uppfyller 
kriterierna för uppkomst av ett nytt, oberoende formskydd i enlighet med direktiv 98/71/EG 
ersätter den tidigare produkten, eller så snart den aktuella modellen upphör.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

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

1a. Följande artikel skall införas i 
direktivet:

”Artikel 14a
1. Medlemsstaterna kan, som alternativ 
till artikel 14, föreskriva ett undantag från 
artikel 14 som innebär att inget 
formskydd tillämpas för en formgivning 
som ingår i en sammansatt produkt i 
enlighet med artikel 12.1 för att reparera 
den sammansatta produkten så att den 
återfår sitt ursprungliga utseende, om en 
oberoende tillverkare som vill använda 
formgivningen
i) underrättar rättighetshavaren om den 
planerade användningen av 
formgivningen,
ii) betalar rättighetshavaren en rimlig 
kompensation för användningen av 
formgivningen,
iii) ger rättighetshavaren regelbunden och 
tillförlitlig information om i vilken 
omfattning formgivningen kommer att 
användas i enlighet med dessa 



PR\640008SV.doc 9/12 PE 380.965v01-00

SV

bestämmelser.
2. Vid beräkningen av en rimlig 
ersättning skall i första hand 
investeringarna i samband med 
utvecklandet av den aktuella 
formgivningen beaktas.
3. Det överlåts åt medlemsstaterna att
fatta beslut om varaktigheten för ett 
sådant ersättningssystem.

Motivering

Denna undantagsbestämmelse ger medlemsstaterna möjlighet att som alternativ till den 
lösning som fastställs i artikel 14 föreskriva ett ersättningssystem. Om denna möjlighet 
utnyttjas skall medlemsstaterna emellertid säkerställa att rättighetshavaren erhåller en rimlig 
kompensation för användningen av formgivningen och informeras om i vilken omfattning 
formgivningen används. Ett sådant system behöver inte begränsas till en tillverkningscykel.
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MOTIVERING

I. Innehållet i förslaget till direktiv

Detta förslag gäller formskydd (tidigare ”mönsterskydd”) för reservdelar som används för att 
återge sammansatta produkter deras ursprungliga utseende. Syftet är att åstadkomma en 
fullständig liberalisering av eftermarknaden för reservdelar. Detta berör fordonsindustrin, 
liksom maskin-, investeringsvaru- och konsumtionsvaruindustrin.

Förslaget behandlar uteslutande eftermarknaden för reservdelar och gäller endast sådana 
reservdelar vars formgivning är av avgörande betydelse för att produktens ursprungliga 
funktion eller utseende skall kunna återskapas. Det vill säga att denna del eller komponent 
bara kan ersättas med en reservdel som är identisk med originaldelen (så kallade must 
match-reservdelar).

Enligt artikel 1 i förslaget till direktiv, som ändrar artikel 14 i direktiv 98/71/EG, omfattas 
reservdelar på eftermarknaden inte av formskyddet. En så kallad reparationsklausul införs, 
enligt vilken formskydd inte skall tillämpas ”för en formgivning som ingår i en sammansatt 
produkt i enlighet med artikel 12.1 för att reparera den sammansatta produkten så att den 
återfår sitt ursprungliga utseende”.

II. Bakgrund

Enligt direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd1 kan en produkts utseende 
skyddas från att användas av andra. Formskydd innebär ensamrätt till ny och särpräglad 
formgivning av utseendet på en enkel produkt, en sammansatt produkt eller en beståndsdel (se 
artiklarna 1 och 3 i direktiv 98/71/EG).

Då direktiv 98/71/EG skulle antas kunde man inte komma överens om en harmonisering av 
formskyddet för så kallade must match-reservdelar. Direktivet innehåller därför inga 
bestämmelser om en harmonisering av formskyddet för reservdelar på eftermarknaden, och 
sådana reservdelar kan därmed också omfattas av formskyddet. Det skydd som ges för 
formgivningen av nya delar på den primära marknaden kan med andra ord även gälla 
reservdelarna på eftermarknaden.

I artikel 14 i direktiv 98/71/EG fastställs en övergångsbestämmelse enligt vilken 
medlemsstaterna, fram till dess att ändringar till detta direktiv antas på förslag från 
kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 18, skall bibehålla sina rättsliga 
bestämmelser på detta område och endast få ändra bestämmelserna om syftet är att liberalisera 
marknaden för sådana delar (”freeze plus-lösning”).

1993 föreslog kommissionen för första gången EG-rättsliga bestämmelser om ett rättsligt 
formskydd, men inte förrän 1997 kunde rådet enas om en gemensam ståndpunkt. 
Europaparlamentet fastslog under den första behandlingen att formskydd för reparation av 
sammansatta produkter (exempelvis motorfordon) var en viktig politisk fråga. Men rådet 

  
1 EGT L 289, 28.10.1998, s. 28.
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kunde inte godkänna harmoniserade bestämmelser om formskydd för reservdelar i 
reparationssyfte. Under den andra behandlingen den 22 oktober 1997 beslutade parlamentet 
med överväldigande majoritet att återigen lägga fram det förslag till ”reparationsklausul” som 
antagits under första behandlingen och som ignorerats av rådet. Denna bestämmelse skulle 
göra det möjligt att få använda en formgivning i syfte att reparera en sammansatt produkt, om 
användaren erbjöd formgivningens rättighetshavare en befogad och rimlig ersättning. 
Parlamentet ansåg att detta var det bästa sättet att harmonisera medlemsstaternas rättssystem 
på detta område, vilka i vissa fall kunde vara mycket olika varandra. Eftersom rådet inte 
kunde anta dessa ändringar under andra behandlingen inleddes ett förlikningsförfarande. Efter 
långa och mödosamma förhandlingar kom man så fram till den så kallade freeze plus-
lösningen som infördes i artikel 14 i direktiv 98/71/EG. I medlemsstaterna ser nu situationen 
olika ut när det gäller reservdelar som används för att återge sammansatta produkter deras 
ursprungliga utseende. Föredraganden vill också påpeka att även i internationell jämförelse 
ser rättspraxisen olika ut, och det gäller att se till att Europa inte får några 
konkurrensnackdelar på världsmarknaden.

III. Föredragandens ståndpunkt

Även om förslaget till direktiv i princip omfattar alla reservdelar som används vid 
reparationer ”för att återge sammansatta produkter deras ursprungliga utseende” är det i första 
hand det viktigaste användningsområdet, det vill säga reservdelar för motorfordon, som 
behandlas. Man får emellertid inte glömma att det handlar om grundläggande frågor rörande 
formskyddets räckvidd.

Det finns i huvudsak två uppfattningar i fråga om formskyddet för ”must match”-reservdelar 
på eftermarknaden, nämligen följande:

Å ena sidan att formskyddet för reservdelar är en logisk följd av de immateriella rättigheterna. 
Enligt denna uppfattning skulle en särskiljning mellan den primära marknaden och 
eftermarknaden för reservdelar vara i strid med de allmänna principerna för de immateriella 
rättigheterna.

Å andra sidan att formskyddet inte bör utökas till att gälla reservdelar på eftermarknaden, 
eftersom det i så fall skulle leda till obefogade monopolställningar. Enligt denna uppfattning 
förespråkas direktivförslagets reparationsklausul som lösningen på problemet.

Föredraganden anser att den lösning som kommissionen föreslår, som innebär att reservdelar 
inte skall omfattas av något formskydd, inte tar tillräcklig hänsyn till motsatsförhållandet 
mellan de olika parternas intressen. Föredraganden anser att ett system med ett tidsbegränsat 
formskydd är att föredra. För att ta hänsyn till samtliga parters intressen i praktiken bör man 
inte begränsa formskyddet till en stelbent tidsperiod, utan anpassa formskyddets giltighetstid 
efter en sammansatt produkts modellcykel. Föredraganden föreslår en formskyddsrättslig 
lösning som inriktas på huruvida en ny modell - av en sammansatt produkt - uppfyller 
kriterierna för ett nytt, oberoende formskydd i enlighet med direktiv 98/71/EG. När en modell 
ersätts av en ny, formskyddad modell upphör formskyddet för reservdelarna för den 
föregående modellen, vilka används för att den sammansatta produkten skall återfå sitt 
ursprungliga utseende. Formskyddet upphör också när en modell som inte ersätts av någon ny 
modell tas ur produktion.
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Som alternativ föreslås ett ersättningssystem som ger oberoende tillverkare rätt att producera 
reservdelar mot att de betalar en rimlig ersättning till rättighetshavaren. De enskilda 
medlemsstaterna måste bestämma om de har behov av en sådan lösning, och det är upp till 
medlemsstaterna att fastställa ersättningssystemets varaktighet. Den behöver inte motsvara en 
sammansatt produkts tillverkningscykel, utan kan snarare vara mycket längre än så.

Förslaget till direktiv avser frågor rörande formskyddet och rör därför inte frågor beträffande 
motorfordons och tillhörande reservdelars säkerhet. Däremot kan en liberalisering få indirekta 
följder för produktkvaliteten och därmed även för säkerheten. Den studie som gjorts i denna 
fråga har visat att typgodkännandeförfarandet för reservdelar som påverkar säkerheten bör 
utökas för att säkerställa säkerheten hos reservdelarna. Föredraganden välkomnar därför det 
förslag som lagts fram om att under detta lagstiftningsförfarande beträffande 
Europaparlamentets och rådets direktiv, det vill säga att i fråga om 
typgodkännandeförfarandet för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, samt för 
system, delar och självständiga tekniska enheter till dessa fordon införa en ny artikel 29a 
enligt vilken typgodkännandeförfarandet utökas till att omfatta reservdelar som påverkar 
säkerheten. Föredraganden hoppas att detta förslag införs i direktivet.
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