
 

P6_TA(2007)0609 

Protecção legal de desenhos e modelos ***I 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de Dezembro de 2007, sobre uma 

proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Directiva 

98/71/CE, relativa à protecção legal de desenhos e modelos (COM(2004)0582 – C6-

0119/2004 – 2004/0203(COD)) 

(Processo de co-decisão: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2004)0582), 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95° do Tratado CE, nos termos dos quais a 

proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0119/2004), 

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão do Mercado Interno e da 

Protecção dos Consumidores (A6-0453/2007), 

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão. 

 

 



 

P6_TC1-COD(2004)0203 

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de Dezembro de 2007 

tendo em vista a aprovação da Directiva 2008/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera a Directiva 98/71/CE, relativa à protecção legal de desenhos e modelos 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia║, nomeadamente o artigo 95.º, 

Tendo em conta a proposta da Comissão║, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1, 

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado2, 

Considerando o seguinte: 

(1) ║O único objectivo da protecção de desenhos ou modelos é conceder direitos exclusivos 

sobre a aparência de um produto, mas não um monopólio relativo ao produto em si; ║a 

protecção de desenhos ou modelos em relação aos quais não haja alternativa prática 

conduz a uma situação de monopólio de facto; ║ se se conceder a terceiros autorização 

para fabricar e distribuir peças sobresselentes, a concorrência se mantém; ║se a protecção 

de desenhos ou modelos se estender também às peças sobresselentes, aqueles terceiros 

violariam estes direitos, a concorrência seria eliminada e os titulares dos direitos sobre 

desenhos ou modelos deteriam um monopólio de facto sobre os produtos. 

(2) ║As diferenças entre as legislações dos Estados-Membros em matéria de utilização de 

desenhos ou modelos protegidos para permitir a reparação de produtos complexos, de 

modo a restituir-lhes a aparência original – sempre que o produto a que se aplica ou em 

que está incorporado o desenho ou modelo for um componente de um produto complexo 

de cuja aparência dependa o desenho ou modelo protegido – afectam directamente o 

estabelecimento e funcionamento do mercado interno dos produtos que incorporem 

desenhos ou modelos; ║essas diferenças podem dar origem a distorções da concorrência 

no mercado interno. 

                                                 
1  JO C 286 de 17.11.2005, p. 8. 
2
 Posição do Parlamento Europeu de 12 de Dezembro de 2007. 



 

 

(3) ║Por conseguinte, para um funcionamento adequado do mercado interno, é necessário 

aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de protecção de desenhos ou 

modelos no que se refere à utilização de desenhos ou modelos protegidos para efeitos de 

reparação de produtos complexos, de modo a restituir-lhes a aparência original. 

(4) ║Para completar as disposições do Regulamento (CE) n.º 1400/2002 da Comissão, de 31 

de Julho de 2002, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado a certas 

categorias de acordos verticais e práticas concertadas no sector automóvel1, que concede 

ao fabricante de componentes ou de peças sobresselentes originais a possibilidade de 

colocar a sua marca ou logótipo nestas peças de forma efectiva e visível, ▌devem ser 

tomadas medidas para assegurar que os consumidores sejam devidamente informados 

acerca da proveniência das peças sobresselentes, nomeadamente informação relativa a 

marcas ou logótipos colocados nas peças em questão. 

(5) A Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro de 

2007, que estabelece um quadro para a homologação dos veículos a motor e seus 

reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados 

nesses veículos2, inclui disposições para a realização de ensaios em peças sobresselentes 

produzidas por fabricantes independentes, por forma a garantir que cumpram os 

critérios de segurança e ambientais; os novos métodos que consagra propiciarão 

maiores garantias ao consumidor num mercado completamente desregulamentado; 

(6) A Directiva 98/71/CE3 deverá ser alterada em consequência, 

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA: 

                                                 
1 JO L 203 de 1.8.2002, p. 30. Regulamento com a redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 2003. 
2
 JO L 263 de 9.10.2007, p. 1. 

3 JO L 289 de 28.10.1998, p. 28. 



 

 

Artigo 1.º 

O artigo 14.º da Directiva 98/71/CE passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 14.º 

Desenhos e modelos incorporados em componentes utilizados para reparação 

1. Não existe protecção a título de desenho ou modelo para os desenhos ou modelos 

incorporados num produto ou aplicados ao mesmo que constituam componentes de produtos 

complexos e que sejam utilizados, na acepção do n.º 1 do artigo 12.º, apenas para efeitos de 

reparação destes produtos complexos de modo a lhes restituir a aparência original. Esta 

disposição não é aplicável caso o objectivo primário da comercialização do componente 

referido seja diferente da reparação do produto complexo. 

2. O n.º 1 é aplicável desde que os consumidores sejam devidamente informados acerca da 

origem do produto usado para fins de reparação, através da utilização de uma marcação, tal 

como uma marca ou uma designação comercial, ou de outra forma adequada, de modo a 

poderem escolher de forma esclarecida entre produtos concorrentes propostos para efectuar a 

reparação. 

3. O n.º 1 aplica-se apenas aos componentes visíveis disponíveis no mercado secundário 

depois de o produto complexo ter sido colocado no mercado primário pelo titular do direito 

sobre o desenho ou modelo ou com a autorização deste.». 

Artigo 2.º 

Os Estados-Membros cuja legislação em vigor preveja a protecção de desenhos ou modelos 

que sejam incorporados em ou aplicados a produtos utilizados como componentes de produtos 

complexos e usados, na acepção do n.º 1 do artigo 12.º da Directiva 98/71/CE apenas para 

efeitos de reparação destes produtos complexos, de modo a lhes restituir a aparência original, 

podem manter a referida protecção até...*. 

                                                 
*  Cinco anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva. 



 

 

Artigo 3.º 

1. Os Estados-Membros aprovam as disposições legislativas, regulamentares ou 

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar...*. Os 

Estados-Membros comunicam imediatamente à Comissão o texto das referidas disposições ║. 

As referidas disposições, ao serem aprovadas pelos Estados-Membros, devem incluir uma 

referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação 

oficial. Os Estados-Membros determinam os modos de efectuar essa referência. 

2. Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto das principais disposições de direito 

interno que tiverem aprovado no domínio regulado pela presente directiva. 

Artigo 4.º 

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia. 

Artigo 5.º 

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. 

Feito em║, 

Pelo Parlamento Europeu,    Pelo Conselho, 

O Presidente      O Presidente 

 

                                                 
*  Dois anos após a aprovação da presente directiva. 


