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Mallien oikeudellisen suojan muuttaminen ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2007 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta annetun 

direktiivin 98/71/EY muuttamisesta (KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)) 

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2004)0582), 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 

mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0119/2004), 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden 

valiokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 

(A6-0453/2007), 

 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 

ehdotuksella; 

 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 
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P6_TC1-COD(2004)0203 

 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 

2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi mallien 

oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/71/EY muuttamisesta 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, 

 

ottavat huomioon komission ehdotuksen║, 

 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2 

 

sekä katsovat seuraavaa: 

 

(1) Mallisuojan ainoana tarkoituksena on myöntää yksinoikeus tuotteen ulkoasuun, ei 

monopolia itse tuotteeseen. Jos suoja annetaan mallille, jolle ei ole käyttökelpoista 

vaihtoehtoa, tuloksena on tosiasiallinen monopoli tuotteeseen. Tällaista suojaa 

voitaisiin pitää lähes mallisuojajärjestelmän väärinkäyttönä. Kun kolmansilla 

osapuolilla on mahdollisuus valmistaa ja toimittaa varaosia, kilpailu pysyy yllä. Jos 

mallisuoja taas ulotetaan varaosiin, nämä kolmannet osapuolet loukkaisivat 

mallisuojan haltijan oikeuksia, kilpailu häviäisi ja mallisuojan haltija saisi 

tosiasiallisen monopolin tuotteeseensa. 

 

(2) Erot jäsenvaltioiden lainsäädännössä, joka koskee suojattujen mallien käyttöä 

moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, 

vaikuttavat suoraan sisämarkkinoitten toteuttamiseen ja toimintaan mallin sisältävien 

tuotteitten osalta, kun se tuote, johon malli sisältyy tai johon mallia sovelletaan, on osa 

moniosaista tuotetta, jonka ulkoasusta suojattu malli on riippuvainen. Tällaiset erot 

saattavat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. 

 

                                                 
1 EUVL C 286, 17.11.2005, s. 8. 
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. joulukuuta 2007. 
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(3) Sisämarkkinoitten toiminnan sujuvuuden nimissä on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden 

mallisuojalainsäädäntöä siltä osin kuin on kyse suojattujen mallien käytöstä 

moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi. 

 

(4) Niiden perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten 

sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla 

31 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1400/20021 

olevien säännösten täydentämiseksi, jotka koskevat valmistajan mahdollisuutta 

varustaa toimitetut osat tai varaosat tavaramerkillään tai muulla tunnuksellaan 

toimivalla ja helposti näkyvällä tavalla, on varmistettava, että kuluttajat saavat 

asianmukaiset varaosien alkuperää koskevat tiedot, esimerkiksi tiedottamalla osiin 

sijoitetuista tavaramerkeistä ja tunnuksista. 

 

(5)  Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin 

ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 

hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2007/46/EY2 säädetään riippumattomien tuottajien 

valmistamien varaosien testauksesta, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät 

turvallisuus- ja ympäristövaatimukset; direktiivin edellyttämät uudet menettelyt 

parantavat kuluttajansuojaa täysin vapautetuilla markkinoilla. 

 

(6) Direktiiviä 98/71/EY3 olisi muutettava vastaavasti, 

 

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

 

                                                 
1  EYVL L 203, 1.8.2002, s. 30, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 

liittymisasiakirjalla. 
2  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1. 
3  EYVL L 289, 28.10.1998, s. 28. 
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1 artikla 

 

Korvataan direktiivin 98/71/EY 14 artikla seuraavasti: 

 

"14 artikla 

Korjaamiseen käytettävät osiin sisältyvät mallit 

 

1. Mallisuojaa ei myönnetä tuotteeseen sisältyvälle tai siihen sovellettavalle mallille, 

joka on moniosaisen tuotteen osana ja jota käytetään║ 12 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla ainoastaan kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen 

alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos edellä 

mainitun osan markkinoille saattamisen ensisijainen tarkoitus on muu kuin 

moniosaisen tuotteen korjaaminen. 
 

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan edellyttäen, että kuluttajille annetaan tavaramerkin tai 

kauppanimen kaltaisen merkinnän avulla tai muulla sopivalla tavalla asianmukaiset 

tiedot korjaamiseen käytetyn tuotteen alkuperästä, jotta he pystyvät tekemään tietoon 

perustuvan valinnan║ kilpailevien korjaamiseen käytettävien tuotteiden välillä. 

 

3.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain näkyviin varaosiin jälkimarkkinoilla, kun 

mallisuojan haltija on saattanut moniosainen tuotteen markkinoille ensisijaisilla 

markkinoilla tai se on saatettu markkinoille hänen suostumuksellaan." 

 

2 artikla 

 

Jäsenvaltiot, joiden voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa tuotemallisuojan tuotteeseen 

sisältyvälle tai siihen sovellettavalle mallille, joka on moniosaisen tuotteen osana ja jota 

käytetään direktiivin 98/71/EY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ainoastaan 

kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, 

voivat säilyttää tuotemallisuojan ... 

 

                                                 
  Viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta. 
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3 artikla 

 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ... mennessä. Niiden on viipymättä 

ilmoitettava asiasta komissiolle ║. 

 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin 

on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 

säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 

 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 

antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

 

4 artikla 

 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

5 artikla 

 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

 

Tehty ║ 

 

 

 

 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 

                                                 
  Kaksi vuotta tämän direktiivin antamisesta. 


