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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Antecedentes

A título de observação preliminar, o relator salienta que a única justificação deste acto 
legislativo é a resolução da única questão remanescente após a adopção da Directiva 
98/71/CE. Como muitos dos membros desta comissão devem recordar, o compromisso 
alcançado no processo de co-decisão entre o Parlamento e o Conselho, com a ajuda da 
Comissão, dizia respeito, em primeiro lugar, ao artigo 14º, referente à "regra de reparação", 
ou seja, as condições em que as garagens e oficinas que efectuam reparações deverão utilizar 
peças sobresselentes de origem ou poderão utilizar peças sobresselentes fabricadas por 
terceiros. A solução encontrada pelos negociadores foi a do "standstill +", ou seja, congelar a 
legislação existente em cada Estado-Membro, permitindo ao mesmo tempo a qualquer Estado 
prosseguir com a liberalização do mercado. Pretendia-se que não houvesse qualquer obstáculo 
à livre circulação das peças em causa. O Conselho desistiu da sua posição de tentar permitir 
um regime livre, dando carta branca aos Estados-Membros para introduzirem ou alterarem as 
disposições legais nacionais nesta matéria. O Parlamento fez concessões relativamente à sua 
preferência por um sistema totalmente harmonizado de remuneração equitativa e razoável 
para os titulares dos direitos por qualquer utilização de um desenho ou modelo de uma peça 
utilizada na reparação de um produto complexo. O outro assunto em questão era o método a 
utilizar pela Comissão para a avaliação das consequências da Directiva após a sua entrada em 
vigor (artigo 18º). O Parlamento gostaria que fosse incluída no texto uma disposição 
estipulando que a Comissão realizasse uma consulta aos fabricantes de peças de origem e 
peças sobresselentes com o objectivo de chegar a um acordo voluntário entre as partes 
relativamente a um sistema de remuneração equitativa e razoável.  O Parlamento aceitou o 
pedido do Conselho para que esta disposição não fosse incluída no texto após ter recebido a 
garantia do Comissário competente de que a declaração abaixo reproduzida seria publicada no 
Jornal Oficial, juntamente com a Directiva:

"A Comissão assume o compromisso de iniciar, imediatamente após a data de adopção da 
directiva e sem prejuízo das disposições do artigo 18º, um processo de consulta que envolverá 
os fabricantes de produtos complexos e os fabricantes de componentes do sector dos veículos 
motorizados.

O objectivo inerente à consulta é chegar a um acordo voluntário entre as partes envolvidas 
sobre a protecção dos desenhos e modelos, nos casos em que o produto a que se aplica ou em 
que está incorporado o desenho ou modelo é um componente de um produto complexo de 
cuja aparência dependa o desenho ou modelo protegido. A Comissão coordenará o processo 
de consulta e manterá o Parlamento Europeu e o Conselho ao corrente da evolução do mesmo. 
A Comissão convidará as partes consultadas a analisarem um leque de possibilidades 
susceptíveis de servir de base a um acordo voluntário, incluindo um sistema de remuneração e 
um sistema baseado num período limitado de protecção de desenhos."
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Quando se verificou ser impossível chegar a um acordo voluntário, a Comissão encomendou 
um estudo sobre as opções possíveis para a harmonização do mercado pós-venda de peças 
sobresselentes. O estudo centrou-se no sector automóvel, reflectindo a importância do 
impacto económico neste sector.

Com base numa avaliação de impacto exaustiva, a Comissão chegou à conclusão de que "a 
opção que exclui a protecção de desenhos ou modelos no mercado de pós-venda de peças 
sobresselentes é a única eficaz para a realização do mercado interno. A liberalização promete 
vantagens a vários títulos, sem inconvenientes de peso. Permitiria melhorar o funcionamento 
do mercado interno, aumentar a concorrência no mercado de pós-venda, baixar os preços para 
os consumidores e criar oportunidades comerciais e empregos para as PME."

Avaliação

O relator considera que a proposta da Comissão deve ser aprovada pelas razões a seguir 
expostas, relacionadas com o bom funcionamento do mercado interno e com o bem-estar 
económico dos consumidores:

Em primeiro lugar, do ponto de vista do mercado interno, existe um mercado único dos 
veículos novos, o que não se verifica, porém, no que toca às peças sobresselentes.  Significa 
isto que as peças sobresselentes para automóveis não podem, neste momento, ser livremente 
produzidas e comercializadas na Comunidade. Devido a esta fragmentação e à incerteza 
quanto à evolução do regime comunitário para os desenhos ou modelos, os cidadãos não estão 
seguros da legalidade da compra de determinadas peças sobresselentes. Em algumas regiões 
da Comunidade, os consumidores encontram-se ainda impedidos de escolher entre peças 
sobresselentes concorrentes. Pela mesma razão, os fabricantes de peças, em especial as PME, 
não podem utilizar as economias de escala oferecidas por um mercado único e são 
dissuadidos de desenvolver o seu potencial de investimento e de criação de emprego.

Em segundo lugar, o requisito "must fit/must match" (de correspondência exacta) significa 
que não é necessária protecção da propriedade intelectual, uma vez que não há criatividade 
envolvida.  Esse requisito significa ainda que a segurança do consumidor não será colocada 
em risco.

Em terceiro lugar, o regime proposto irá aumentar a concorrência, com um resultado positivo 
para os consumidores em termos da concorrência de preços e da contenção dos custos com 
seguros.  

Por último, a desregulamentação permitirá às PME deter uma parcela maior do mercado pós-
venda de peças sobresselentes, e não há provas de que o resultado seja a importação de 
grandes quantidades de peças sobresselentes actualmente produzidas na Comunidade.  É do 
conhecimento geral que as multinacionais já produzem uma multiplicidade de peças – por 
exemplo, pára-choques – em países com baixos custos. 
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CONCLUSÃO

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, com a qual está a colaborar no âmbito da cooperação reforçada entre 
comissões prevista no artigo 47º do Regimento, a aprovar a proposta de decisão.
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