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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η οδηγία 98/71/ΕΚ αφορά τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων. Σκοπός της 
νομοθεσίας περί σχεδίων και υποδειγμάτων είναι η προστασία της εμφάνισης της εξωτερικής 
και ορατής μορφής ενός προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία πρέπει να παρέχει την 
αποκλειστικότητα σε ένα νέο και πρωτότυπο σχέδιο και να ανταμείβει την πνευματική 
εργασία του δημιουργού ενός σχεδίου ή υποδείγματος.

Το άρθρο 14 ασχολείται με την επισκευή ενός σύνθετου προϊόντος. Αυτό από την κατασκευή
του είναι μόνο προσωρινής φύσης. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν στα κράτη μέλη οι 
υφιστάμενες νομικές διατάξεις περί προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων - πράγμα που θα 
σημαίνει προστασία του σχεδίου ή απελευθερωμένες αγορές, ήτοι καμία προστασία του 
σχεδίου - έως ότου αλλάξει η  οδηγία αυτή με κάποια τροπολογία. Τα κράτη μέλη θα 
αλλάξουν τη νομοθεσία τους μόνο εάν ελευθερώσουν την αγορά (λύση "παγίωσης με 
βελτιώσεις").

15 κράτη μέλη (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Σουηδία, 
Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, 
Σλοβενία) έχουν προστατευμένες αγορές, ενώ 9 κράτη μέλη (Βέλγιο, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Λετονία) έχουν 
απελευθερώσει τις αγορές και η Ελλάδα προβλέπει προστασία περιορισμένου χρόνου.

Η διάταξη αυτή αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ των αντιπάλων και υποστηρικτών μιας πιθανής 
ευρωπαϊκού επιπέδου απελευθέρωσης, αλλά δεν έχει προβλεφθεί ως μακροπρόθεσμη λύση.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή πρόσφατα πρότεινε την ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών. 
Με τον τρόπο αυτό η προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων δεν πρέπει να υφίσταται για ένα 
εξάρτημα ενός σύνθετου προϊόντος που χρησιμοποιείται για την επισκευή του προϊόντος 
αυτού προκειμένου να αποκατασταθεί η αρχική του εμφάνιση. Η ελευθέρωση προτείνεται 
υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές 
για την προέλευση των ανταλλακτικών έτσι ώστε να αποφασίζουν εάν θέλουν να αγοράζουν 
ένα ανταλλακτικό του κατασκευαστή του οχήματος (ΚΟ), του προμηθευτή γνήσιων 
εξαρτημάτων (ΠΓΕ) ή ενός ανεξάρτητου προμηθευτή (ΑΠ).

Tα κράτη μέλη οφείλουν να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία τους, η οποία πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ το αργότερο δύο χρόνια μετά την έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας.

Δεδομένα

Πεδίο, εφαρμογή της προτεινόμενης οδηγίας

Η προτεινόμενη οδηγία αφορά μόνο τα ανταλλακτικά που "πρέπει να συνταιριάζουν 
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απόλυτα" (δηλαδή που είναι ενσωματωμένα στο αμάξωμα) για σύνθετα προϊόντα. Μολονότι 
η πρόταση αυτή επηρεάζει κατ' ουσίαν οποιονδήποτε τομέα στον οποίο η αντικατάσταση και 
επισκευή ορατών εξαρτημάτων σύνθετων προϊόντων δημιουργεί κίνδυνο, αφορά κατά κύριο 
λόγο την αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και έχει μικρή επίπτωση επί 
άλλων αγορών όπως είδη υγιεινής, ρολόγια, μοτοσικλέτες και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. 
Τα δεδομένα γι' αυτές τις άλλες αγορές είναι δύσκολο να μετρηθούν ποσοτικά και κυρίως οι 
αγορές αυτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς τα είδη πολυτελείας· οι εμπειρογνώμονες 
συμφωνούν πως αυτή που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η αγορά ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων των αυτοκινήτων και για τον λόγο αυτό πλήττεται σοβαρά. Τα κυριότερα είδη 
εξαρτημάτων που επηρεάζονται είναι τμήματα του αμαξώματος, υαλοπίκανες και φανοί. 9-11 
δισ. ευρώ δαπανώνται ετησίως για την αγορά αυτών των εξαρτημάτων. Για να λειτουργήσουν 
επικερδώς οι κατασκευαστές ανταλλακτικών χρειάζονται μια κάποια ελάχιστη ζήτηση για 
επισκευή και αντικατάσταση. Για τον λόγο αυτό η προσφορά ανταλλακτικών είναι επικερδής 
μόνο για αυτοκίνητα ορισμένης ποσότητας. Παρά ταύτα, και στην αγορά αυτή κινούνται 
αρκετά δισ. ευρώ.

Πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προτεινόμενης οδηγίας

Τιμές: Στις αγορές όπου υπάρχει προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων ένα μονοπωλιακό 
σύστημα καθορισμού τιμών κινδυνεύει να δημιουργήσει ακριβά ανταλλακτικά. Μια 
ελευθερωμένη αγορά προσφέρει μεγαλύτερη επιλογή και μεγάλες πιθανότητες για 
χαμηλότερες τιμές. Μια μελέτη κατέδειξε ότι 10 από τα 11 ανταλλακτικά είναι πιο ακριβά 
στις προστατευμένες αγορές απ' ό,τι στις ελευθερωμένες. Επιπλέον - για παράδειγμα - η τιμή 
ΚΟ ενός μπροστινού φτερού αυτοκινήτου μπορεί να είναι πάνω από  200% υψηλότερη απ' 
ό,τι στην ελεύθερη αγορά.

Καινοτομία: Η ελευθέρωση δεν επηρεάζει αρνητικά την καινοτομία. Η καινοτομία 
δημιουργείται μέσα από τον ανταγωνισμό στην πρωτογενή αγορά. Ο κύριος σκοπός της 
δημιουργίας ενός σχεδίου αυτοκινήτου είναι να εξασφαλίσει τη μοναδικότητα μιας μάρκας 
αυτοκινήτου προκειμένου να προστατευθεί η θέση μιας μάρκας, στην αγορά. Το σχέδιο ενός 
νέου αυτοκινήτου είναι σημαντικότατο για να αποφασίσει ο καταναλωτής να το αγοράσει και 
αποτελεί τη βάση για επιτυχείς πωλήσεις, χωρίς όμως να επηρεάζει τη συμπεριφορά του 
καταναλωτή στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Απασχόληση: Συχνά οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές σε χώρες χαμηλού κόστους στερούνται 
της τεχνογνωσίας για την παραγωγή εξαρτημάτων του ποιοτικού επιπέδου που απαιτεί η 
ευρωπαϊκή αγορά. Η παραγωγή στο εξωτερικό πραγματοποιείται περισσότερο από τους 
ίδιους τους ΚΟ καθώς αυτοί μεταφέρουν εκεί την παραγωγή των εξαρτημάτων προκειμένου 
να τα εισάγουν εκ των υστέρων στην ΕΕ. Αντίθετα, οι ΜΜΕ της ΕΕ μπορούν να 
εξασφαλίσουν καλύτερα τις θέσεις εργασίας στις δικές τους αγορές. Οι ΜΜΕ υποφέρουν 
σήμερα από την έλλειψη εναρμόνισης στην Ευρώπη και θα επωφεληθούν από μια 
ελευθέρωση. Επίσης, όλοι οι προμηθευτές θα ωφεληθούν από το άνοιγμα της αγοράς καθώς 
θα επιτρέπεται η παραγωγή ανταλλακτικών για μη κοινοτικά οχήματα. Σήμερα, το 15% των 
αυτοκινήτων στην ΕΕ εισάγεται από το εξωτερικό (π.χ. από Ιαπωνία, Κορέα και ΗΠΑ) και 
όλοι οι μη κοινοτικοί ΚΟ έχουν κατοχυρώσει στην ΕΕ τα σχέδια και υποδείγματα των 
εξαρτημάτων των αυτοκινήτων.

Ασφάλεια: Η ασφάλεια δεν είναι ζήτημα προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων. Δεν 
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υπάρχει δοκιμή ασφάλειας για τη χορήγηση προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων. Αντίθετα 
η ασφάλεια υπόκειται σε ένα καθεστώς έγκρισης τύπου ίδιων εξαρτημάτων και θα μπορούσε 
να επεκταθεί και σε άλλα εξαρτήματα μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ανταγωνισμός: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στις προστατευμένες αγορές. Οι καταναλωτές 
πρέπει να αγοράσουν τα ανταλλακτικά από τον ΚΟ. Μπορούν να απευθυνθούν σε ΠΓΕ για 
να αποκτήσουν κάποια ανταλλακτικά, αλλά κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο για προϊόντα 
ορισμένων μεγάλων και ισχυρών ΠΓΕ. Δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και οι εθνικές 
προστατευμένες αγορές παρουσιάζουν στην ουσία διαφορετικό βαθμό προστασίας για 
διαφορετικά ανταλλακτικά. Ελευθέρωση της αγοράς θα σήμαινε να ανοίξει η αγορά στον 
ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός δεν σημαίνει μόνο ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών, αλλά και 
σε άλλους τομείς, όπως υπηρεσίες, ποιότητα του προϊόντος και φήμη. Ακόμα και στις 
ελευθερωμένες αγορές το μερίδιο αγοράς των ΚΟ/ΠΓΕ είναι υψηλό, π.χ. στις ΗΠΑ οι 
ανεξάρτητοι κατασκευαστές αμαξωμάτων κατέχουν μόνο το 15% του μεριδίου της αγοράς.

Συμπεράσματα

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επιθυμεί να δηλώσει πως υποστηρίζει 
ανεπιφύλακτα την πρόταση της Επιτροπής. Δεν είναι σωστό να υπάρχει ενιαία αγορά για τα 
νέα αυτοκίνητα και όχι για τα ανταλλακτικά.

Η ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών θα οδηγήσει σε περισσότερο 
ανταγωνισμό και θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Οι τιμές θα καταστούν 
ελαστικότερες, η δε καινοτομία δεν θα επηρεαστεί αρνητικά. Μάλιστα θα μπορούσε να 
αυξηθεί αφού οι ΚΟ θα έχουν την τάση να σχεδιάζουν τα εξαρτήματα των προϊόντων τους 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ανεξάρτητοι προμηθευτές να δυσκολεύονται να κατασκευάσουν 
τα ανταλλακτικά αυτά. Ο  συντάκτης σέβεται τη διεκδίκηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
αλλά κατά τη γνώμη του αυτή δεν αποτελεί εμπόδιο για την ελευθέρωση της αγοράς αυτής. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μόνο μια περίπτωση κατά την οποία ένας ΚΟ 
προσέφυγε κατά άλλου ΚΟ και την αντιγραφή σχεδίου στην πρωτογενή αγορά, έστω και αν 
ορισμένα μοντέλα μοιάζουν πολύ με άλλα. Οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από την ελευθέρωση. 
Η ελευθέρωση θα έχει θετικά αποτελέσματα για την απασχόληση στην ΕΕ και τέλος ο 
μεμονωμένος καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα και να αναλαμβάνει την ευθύνη 
της επιλογής αυτής.

Η ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών είναι ο σωστός τρόπος για να 
πορευθούμε προς τα εμπρός.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να ενσωματώσει τις ακόλουθες τροπολογίες 
στην έκθεσή της:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Ο μοναδικός σκοπός της προστασίας των 
σχεδίων ή υποδειγμάτων είναι να παρέχει 
αποκλειστικά δικαιώματα στην εμφάνιση 
ενός προϊόντος, αλλά όχι το μονοπώλιο για 
το προϊόν αυτό καθαυτό. Η προστασία των 
σχεδίων για τα οποία δεν υπάρχει 
εναλλακτικό προϊόν θα οδηγούσε εκ των 
πραγμάτων σε μονοπώλιο του 
συγκεκριμένου προϊόντος· αυτού του είδους 
η προστασία δεν απέχει πολύ από την 
κατάχρηση του καθεστώτος σχεδίων και 
υποδειγμάτων. Εάν επιτρέπεται σε τρίτα 
μέρη να παράγουν και να διανέμουν 
ανταλλακτικά, διατηρείται ο ανταγωνισμός· 
όμως, εάν η προστασία των σχεδίων 
επεκτείνεται στα ανταλλακτικά, τα εν λόγω 
τρίτα μέρη καταστρατηγούν τα δικαιώματα 
αυτά, ο ανταγωνισμός εξαλείφεται και ο 
δικαιούχος του σχεδίου αποκτά εκ των 
πραγμάτων ένα μονοπώλιο για το προϊόν 
αυτό.

(1) Ο μοναδικός σκοπός της προστασίας των 
σχεδίων ή υποδειγμάτων είναι να παρέχει 
αποκλειστικά δικαιώματα στην εμφάνιση 
ενός προϊόντος, αλλά όχι το μονοπώλιο για 
το προϊόν αυτό καθαυτό ή για τα 
κατασκευαστικά τους στοιχεία. Η 
προστασία των σχεδίων για τα οποία δεν 
υπάρχει εναλλακτικό προϊόν θα οδηγούσε εκ 
των πραγμάτων σε μονοπώλιο του 
συγκεκριμένου προϊόντος στο οποίο αυτά 
θα εχρησιμοποιούντο· αυτού του είδους η 
προστασία δεν απέχει πολύ από την 
κατάχρηση του καθεστώτος σχεδίων και 
υποδειγμάτων. Εάν επιτρέπεται σε τρίτα 
μέρη να παράγουν και να διανέμουν 
ανταλλακτικά για σκοπούς επισκευής, 
διατηρείται ο ανταγωνισμός· όμως, εάν η 
προστασία των σχεδίων επεκτείνεται στα 
ανταλλακτικά, τα εν λόγω τρίτα μέρη 
καταστρατηγούν τα δικαιώματα αυτά, ο 
ανταγωνισμός εξαλείφεται και ο δικαιούχος 
του σχεδίου αποκτά εκ των πραγμάτων ένα 
μονοπώλιο για το προϊόν αυτό.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)

(3α) Η κατάργηση της προστασίας των 
σχεδίων και υποδειγμάτων για τα ορατά 
ανταλλακτικά για σκοπούς επισκευής 
παρέχει νέες ευκαιρίες σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και ευνοϊκές 
προσφορές στους καταναλωτές.

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3B (νέα)

(3β) Στη βάση του ορισμού του "γνήσιου 
ανταλλακτικού" και του "εφάμιλλης 
ποιότητας ανταλλακτικού" σύμφωνα με 
τον κανονισμό 1400/2002 άρθρο 1, 
παράγραφος 1, στοιχεία κ) και κα) καθώς 
και στη βάση του άρθρου 4, παράγραφος 1, 
στοιχεία θ), ι), ια), και ιβ) του κανονισμού 
1400/2002 πρέπει να απαγορεύονται οι 
περιορισμοί στο εμπόριο ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων.

Αιτιολόγηση

Η ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ελευθέρωσης που 
θεσπίστηκε το 2002 με τον κανονισμό 1400/2002 περί απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά 
το σύνολο του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ενώπιον αυτής της κατάστασης ο περιορισμός
της εμπορίας ανταλλακτικών και το μονοπώλιο των κατασκευαστών αυτοκινήτων σ' αυτόν τον 
τομέα με την πρόφαση της "προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων" αντιβαίνει σαφώς στο 
ισχύον δίκαιο του ανταγωνισμού και πρέπει γι' αυτό το λόγο να καταργηθεί.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Για να συμπληρωθούν οι διατάξεις του 
κανονισμού αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής 
που αφορούν τη δυνατότητα ενός 
κατασκευαστή να επιθέτει με ευδιάκριτο και 
αποτελεσματικό τρόπο το εμπορικό του 
σήμα ή το λογότυπό του επί των 
κατασκευαστικών στοιχείων ή των 
ανταλλακτικών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται δεόντως για την προέλευση 
των ανταλλακτικών, προσθέτοντας π.χ. 
πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα ή τα 
λογότυπα επί των σχετικών ανταλλακτικών. 

(4) Για να συμπληρωθούν οι διατάξεις του 
κανονισμού αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής 
που αφορούν τη δυνατότητα ενός 
κατασκευαστή να επιθέτει με ευδιάκριτο και 
αποτελεσματικό τρόπο το εμπορικό του 
σήμα ή το λογότυπό του επί των 
κατασκευαστικών στοιχείων ή των 
ανταλλακτικών, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται δεόντως 
για την προέλευση των ανταλλακτικών, 
προσθέτοντας π.χ. πληροφορίες για τα 
εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα επί των 
σχετικών ανταλλακτικών.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4Α (νέα)

(4α) Η παρούσα οδηγία πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ανεξάρτητα από διενεργούμενες 
μελέτες και ενδεχόμενες εκτιμήσεις 
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επιπτώσεων.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 14, παράγραφος 1 (οδηγία 98/71/ΕΚ)

1. Δεν υφίσταται προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος για σχέδιο ή υπόδειγμα που 
αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο σύνθετου 
προϊόντος, το οποίο χρησιμοποιείται κατά 
την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της 
παρούσας οδηγίας για την επισκευή του εν 
λόγω σύνθετου προϊόντος, προς 
αποκατάσταση της αρχικής του εμφάνισης.

1. Δεν υφίσταται προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος για σχέδιο ή υπόδειγμα - που 
είναι ενσωματωμένο ή εφαρμοσμένο σε ένα 
προϊόν - που αποτελεί κατασκευαστικό 
στοιχείο σύνθετου προϊόντος, το οποίο 
χρησιμοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 
12 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας με 
αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την 
επισκευή του εν λόγω σύνθετου προϊόντος, 
προς αποκατάσταση της αρχικής του 
εμφάνισης. Η προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος υφίσταται, όταν ένα σχέδιο ή 
υπόδειγμα χρησιμοποιείται μόνο για 
διακοσμητικούς σκοπούς ή σκοπούς 
εμφάνισης, δηλαδή όχι για την επισκευή 
αυτού του προϊόντος προκειμένου να 
αποκατασταθεί, αλλά για να αλλάξει η 
αρχική του εμφάνιση.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 14, παράγραφος 1α (νέα) (οδηγία 98/71/ΕΚ)

1α. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την επίπτωσή της στην τιμή 
και την ασφάλεια των ανταλλακτικών, 
τους όρους, τους οποίους επιβάλλουν οι 
ασφαλιστικές εταιρείες στους 
ασφαλισμένους τους, και τις επιπτώσεις 
του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος στους 
όρους ανταγωνισμού. Υποβάλλει τακτικά 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
τα πορίσματά της και προτάσεις για τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αιτιολόγηση

Προβλέπεται μια τακτική αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύθμισης, με ιδιαίτερη αναφορά στις 
πλέον ευαίσθητες πτυχές.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 14, παράγραφος 2 (οδηγία 98/71/ΕΚ)

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν ενημερωθεί δεόντως 
για την προέλευση των ανταλλακτικών, 
ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν με 
πλήρη επίγνωση μεταξύ ανταγωνιστικών 
ανταλλακτικών.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό τον 
όρο ότι οι καταναλωτές έχουν ενημερωθεί 
δεόντως για την προέλευση του προϊόντος 
που χρησιμοποιείται για την επισκευή με 
τη χρήση διακριτικού γνωρίσματος όπως 
εμπορικό σήμα ή εμπορική επωνυμία ή με 
άλλο κατάλληλο τρόπο, ώστε να είναι σε 
θέση να επιλέξουν με πλήρη επίγνωση 
μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων που 
προσφέρονται για επισκευή. 

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 14, παράγραφος 2α (νέα) (οδηγία 98/71/ΕΚ)

2α. Η ρήτρα επισκευής ισχύει για εμφανή 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων στη 
δευτερογενή αγορά μετά την κυκλοφορία 
του σύνθετου προϊόντος στο εμπόριο στην 
πρωτογενή εσωτερική αγορά από τον 
κάτοχο ή με τη συγκατάθεσή του. 

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 14, παράγραφος 2β (νέα) (οδηγία 98/71/ΕΚ)

2β. Οι καταναλωτές, τα συνεργεία και οι 
έμποροι ανταλλακτικών δεν πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να επιβαρυνθούν με ένα 
πρόσθετο τέλος, άδεια ή αποζημίωση για 
τη χρήση του ανταλλακτικού για λόγους 
επισκευής.
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Αιτιολόγηση

Η τιμή πώλησης ενός αυτοκινήτου περιλαμβάνει ήδη το κόστος για την ανάπτυξη του μοντέλου, 
το οποίο κατ' αυτόν τον τρόπο καταβάλλεται πλήρως κατά την αγορά του αυτοκινήτου. Στην 
περίπτωση μιας επισκευής δεν πρέπει να απαιτείται περαιτέρω καταβολή του κόστους 
σχεδίασης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διπλές ή πολλαπλές χρεώσεις δεδομένου ότι κατά την 
αγορά του αυτοκινήτου έχει πληρωθεί ο σχεδιασμός του μοντέλου. Αυτό θα είχε σε αντίθετη 
περίπτωση αρνητικές συνέπειες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και θα παρεμπόδιζε την ανάπτυξη.
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