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ECAR w pe∏ni popiera proponowanà „Klauzul´
Napraw” z nast´pujàcych, istotnych powodów:

Klauzula Napraw jest po prostu s∏uszna
Prawo o ochronie wzorów ma s∏u˝yç ochronie zewn´trznego wyglàdu
(wzornictwa) produktu, jednoczeÊnie zach´cajàc do tworzenia konku-
rencyjnych wyrobów - jest zatem z zasady antymonopolistyczne. Na
przyk∏ad ka˝dy z licznych modeli nowych samochodów jest chroniony,
ale jednoczeÊnie ró˝ne modele konkurujà ze sobà, a klient na rynku
samochodowym mo˝e dokonywaç swobodnego wyboru. Jednak˝e w
przypadku widocznych cz´Êci zamiennych ró˝ne modele czy wzory z
natury rzeczy nie mogà wyst´powaç – cz´Êci zamienne muszà ÊciÊle
odpowiadaç orygina∏owi, jaki zast´pujà. Dlatego udzielenie im prawnej
ochrony wzoru prowadzi∏oby do monopoli na cz´Êci zamienne i by∏oby
jawnym i ra˝àcym nadu˝yciem prawa ochrony wzorów!

Klauzula Napraw jest uczciwa.
Producenci samochodów tworzà i wykorzystujà „modele” czy te˝
„wzory” nadwozi samochodowych po to, aby na konkurencyjnym i
wolnym rynku sprzedawaç swoje samochody, a nie cz´Êci zamienne.
Gdy klient kupuje nowy samochód, p∏aci za dobry wzór – z w∏asnej
woli i wed∏ug w∏asnego wyboru. W ten sposób producent samochodów
otrzymuje godziwy zwrot z kapita∏u zainwestowanego w projektowa-
nie nowego modelu samochodu. JeÊli wskutek dzia∏ania prawa
ochrony wzorów powstanie monopol na cz´Êci zamienne, klient b´dzie
musia∏ wcià˝ p∏aciç za ten sam wzór – za ka˝dym razem, kiedy nabywa
cz´Êç zamiennà do swego samochodu. Co gorsza, nie ma ju˝ wyboru –
musi kupiç danà cz´Êç, aby utrzymaç sprawnoÊç pojazdu. Czy chce,
czy nie - zmuszony jest do zap∏acenia ceny ustalonej przez producen-
tów pojazdu. To nie jest uczciwe.

Klauzula Napraw jest uzasadniona z ekonomicznego
punktu widzenia.

Monopol jest szkodliwy. „Szczelny” monopol na widoczne, zewn´trzne
cz´Êci zamienne wypchnà∏by z rynku tysiàce dzia∏ajàcych na nim
firm, g∏ównie ma∏ych i Êrednich. To z kolei powa˝nie zagrozi∏oby
konkurencji na ca∏ym unijnym rynku cz´Êci i napraw (wartym ponad
84 mld euro).

Po trwajàcych ponad dziesi´ç lat dyskusjach zwrócono si´ z proÊbà do w∏adz ustawodawczych Unii Europejskiej o rozwiàzanie
zagadnienia „cz´Êci zamiennych”.

Stawka: Czy producentom pojazdów nale˝y pozwoliç na zmonopolizowanie wartego ponad 12 mld euro rynku zewn´trznych
akcesoriów samochodowych (elementów nadwozia, reflektorów, szyb) ze szkodà dla 250 milionów europejskich konsumentów
rynku motoryzacyjnego? Czy te˝ powinna istnieç tu wolna konkurencja, uczciwe ceny i prawdziwy Jednolity Rynek?

Stojàc na stra˝y interesu publicznego, Komisja opowiada si´ za drugim rozwiàzaniem. Zaproponowa∏a ona wprowadzenie Klauzuli
Napraw, zapewniajàcej producentom pojazdów pe∏nà ochron´ wzorów w przypadku nowych samochodów. Klauzula b´dzie zatem
stanowiç ochron´ podstawowej dzia∏alnoÊci producentów pojazdów, zapobiegajàc jednoczeÊnie tworzeniu monopoli w segmencie
cz´Êci zamiennych.

Takie os∏abianie konkurencji w sektorze motoryzacyjnym poprzez
faworyzowanie najwi´kszych i najsilniejszych uczestników rynku –
producentów samochodów – to niew∏aÊciwa polityka gospodarcza.

Klauzula Napraw stoi na stra˝y praw konsumentów. 
Dzi´ki Klauzuli Napraw 250 milionów unijnych konsumentów rynku
motoryzacyjnego b´dzie mog∏o korzystaç z niskich, kontrolowanych
przez konkurencj´ cen cz´Êci zamiennych i zachowaç wolny wybór –
gdzie i w jaki sposób naprawiaç swoje samochody. Klauzula ta
chroni zatem prawo w∏aÊcicieli samochodów do decydowania o
naprawach.

Klauzula Napraw w ˝aden sposób nie narusza
bezpieczeƒstwa ani jakoÊci.

Bezpieczeƒstwo i jakoÊç nie sà zagadnieniami zwiàzanymi z wzorami
przemys∏owymi, jako ˝e ochrona wzorów bazuje na wyglàdzie, a nie
na strukturalnej jakoÊci wyrobu. W∏aÊnie dlatego w UE bezpieczeƒstwo
wszystkich istotnych wyrobów i cz´Êci gwarantujà inne, bardzo rygo-
rystyczne i surowe przepisy prawne: re˝im zatwierdzania typu!
Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci dosyç logicznie uzna∏ za nie-
dopuszczalne obejmowanie cech gwarantujàcych bezpieczeƒstwo wyro-
bów prawami ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej. Z jakoÊcià sprawa jest
prostsza – wymuszajà jà preferencje konsumentów i si∏y rynkowe.

Klauzula Napraw ma korzystny wp∏yw na unijny rynek pracy.
Zagraniczni i unijni producenci pojazdów ju˝ teraz importujà ∏àcznie
oko∏o 40% cz´Êci z krajów spoza Unii (a jednoczeÊnie niezale˝ny rynek
cz´Êci, serwisu i napraw importuje ich zaledwie 0,5%). Prawo ochrony
wzorów, dajàc im pe∏nà kontrol´ nad rynkiem Wspólnoty, zach´ci∏oby
producentów do intensyfikacji takich dzia∏aƒ, co oznacza∏oby nasilenie
procesu utraty miejsc pracy w Unii na rzecz innych krajów. Z drugiej
strony, dzi´ki Klauzuli Napraw unijni producenci cz´Êci (z których
wi´kszoÊç jest zbyt ma∏a, aby pozwoliç sobie na przenoszenie pro-
dukcji do krajów taniej si∏y roboczej) mogliby - z w∏asnà, lokalnà si∏à
roboczà - konkurowaç z importem realizowanym przez przemys∏
samochodowy i w ten sposób utrzymywaç i tworzyç miejsca pracy w
Unii. Dlatego Klauzula ta pozwala utrzymaç, a nawet podnieÊç poziom
zatrudnienia w UE.

ECAR popiera propozycj´ Komisji Europejskiej, aby wprowadziç zmiany do
dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów.
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E C A R Powsta∏a w 1993 roku Europejska Kampania na Rzecz Swobody Rynku Cz´Êci Samochodowych i Napraw
(The European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market - ECAR) zrzesza 10
niezale˝nych europejskich organizacji reprezentujàcych producentów cz´Êci samochodowych, dystrybuto-
rów, niezale˝ne stacje obs∏ugi, europejski sektor ubezpieczeƒ samochodowych, obszernà grup´ ma∏ych i
Êrednich przedsi´biorstw oraz 250 milionów u˝ytkowników pojazdów w Unii Europejskiej. G∏ównym
celem ECAR jest promowanie wolnej konkurencji i zapobieganie monopolizacji rynku samochodowych
cz´Êci zamiennych przez producentów samochodów poprzez nadu˝ywanie prawa do ochrony wzorów.
Wi´cej informacji na stronie internetowej www.ecar-eu.com.
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