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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatojums

Direktīva 98/71/EK attiecas uz dizainparaugu tiesisko aizsardzību. Dizaina likuma nolūks ir 
aizsargāt produkta izskatu, tā formas ārējo redzamo daļu. Dizaina aizsardzības direktīva 
piešķir jauna un sākotnēja dizainparauga ārkārtējās tiesības un paredz atlīdzinājumu par 
dizainparauga izstrādātāja intelektuālo ieguldījumu.

Direktīvas 14. pants attiecas uz kompleksa ražojuma remontu. Jau sākotnēji šis pants tika 
paredzēts kā īslaicīgs noteikums. Dalībvalstīm jāsaglabā savi pašreizējie dizainparaugu 
aizsardzības noteikumi – dizaina un liberalizēta tirgus aizsardzībai, t.i. nav dizainparaugu 
aizsardzības kamēr nav Direktīvas grozījuma. Dalībvalstis drīkst mainīt noteikumus tikai tad, 
ja tās liberalizē rezerves daļu tirgu (“iesaldēšanas – papildināšanas” risinājums).

15 dalībvalstīs (Austrijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Kiprā, Igaunijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, 
Portugālē, Somijā, Slovākijā, Slovēnijā, Vācijā un Zviedrijā) ir aizsargāts tirgus, 9 dalībvalstīs 
(Apvienotā Karalistē, Beļģijā, Itālijā, Īrijā, Latvijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Spānijā un 
Ungārijā) ir liberalizēts tirgus, bet Grieķijai ir tirgus pagaidu aizsardzība.

Šis noteikums bija Eiropas Savienības tirgus iespējamās liberalizācijas pretinieku un 
atbalstītāju kompromisa rezultāts un nebija paredzēts kā ilglaicīgs risinājums.

Komisijas priekšlikums

Pašreizējais Komisijas priekšlikums attiecas uz rezerves daļu tirgus liberalizāciju. 
Dizainparaugu aizsardzība nepastāv kompleksa ražojuma daļai, kura paredzēta kompleksā 
ražojuma labošanai, lai atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Tirgus liberalizācija ierosināta ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis nodrošina patērētāju pienācīgu informētību par rezerves daļu 
izcelsmi, lai, balstoties uz šo informāciju, varētu izvēlēties iegādāties rezerves daļu no 
transportlīdzekļu ražotāja (TR), oriģināliekārtu piegādātāja (OIP) vai neatkarīga piegādātāja 
(NP).

Dalībvalstīm jāpieņem savi likumi, kas stātos spēkā ne vēlāk kā divus gadus pēc direktīvas 
priekšlikuma pieņemšanas.

Informācija

Direktīvas priekšlikuma mērķis

Direktīvas priekšlikums attiecas tikai uz kompleksu ražojumu rezerves daļām, kurām “jābūt 
identiskām” (t.i., identiskām sākotnējām daļām). Lai gan priekšlikums būtiski ietekmē ikvienu 
sektoru, kur kompleksu ražojumu redzamās daļas izmanto apmaiņai un labošanai, tomēr 
visvairāk priekšlikums skar automobiļu tehniskās apkopes tirgu un tikai nedaudz ietekmē 
sanitārtehnisko ierīču, pulksteņu, motociklu un mājsaimniecības elektroierīču rezerves daļu 
tirgu. Citu rezerves daļu tirgu lielumu ir grūti noteikt, un priekšlikums lielākoties ietekmē 
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dārgu produktu rezerves daļu tirgu; eksperti atzīst, ka tikai automobiļu tehniskās apkopes 
tirgus ir nozīmīgs un tādēļ to var būtiski ietekmēt. Pamatā šis priekšlikums attiecas uz 
virsbūves paneļu, automobiļu stiklojuma un gaismas ierīču rezerves daļām, minēto rezerves 
daļu ikgadējais iegādes apjoms ir no 9 līdz 11 miljardiem €. Nepieciešamas noteiktas 
minimālās prasības kompleksu ražojumu daļu aizstāšanai un remontam, lai darbība būtu 
izdevīga rezerves daļu ražotājiem. Līdz šim rezerves daļu piedāvājums ir izdevīgs tikai 
noteiktu modeļu automobiļiem. Tomēr tiek lēsts, ka tirgus apjoms ir vairāki miljardi eiro.

Direktīvas priekšlikuma iespējamie ieguvumi un trūkumi

Cenas. Dalībvalstīs, kur ir dizaina aizsardzība, monopolistiskā cenu sistēma var izraisīt pārāk 
augstas cenas rezerves daļām. Liberalizēts tirgus sniedz zemāku cenu un lielākas izvēles 
iespējas. Cenu analīze 11 rezerves daļām atklāja, ka dalībvalstīs, kurās ir dizaina aizsardzība, 
cenas 10 rezerves daļām ir daudz augstākas nekā dalībvalstīs, kur tirgus ir liberalizēts. 
Piemēram, transportlīdzekļa ražotāja noteiktā cena automobiļa priekšējam spārnam var būt 
līdz pat 200% augstāka par tā cenu liberalizētā tirgū.

Jauninājumi. Tirgus liberalizācijai nav negatīvas ietekmes uz jauninājumiem. Jauninājumi 
tiek ieviesti tiešā konkurencē primārā tirgū. Jauna automobiļa modeļa ieviešanas nolūks ir 
automobiļa tirdzniecības zīmes atšķirības nodrošināšana un tirdzniecības zīmes tirgus 
pozīcijas nosargāšana. Pircēja lēmumu par preces iegādi būtiski ietekmē jaunās automašīnas 
izskats un tas ir pamats veiksmīgai tirdzniecībai, bet automašīnas izskats neietekmē pircēja 
rīcību tehniskās apkopes tirgū. 

Nodarbinātība. Bieži vien neatkarīgiem ražotajiem valstīs, kur izmaksas ir zemas, trūkst 
tehnoloģisko prasmju, lai ražotu rezerves daļas atbilstoši Eiropas Savienības tirgus kvalitātes 
prasībām. Visbiežāk paši transportlīdzekļu ražotāji nodrošina rezerves daļu ražošanu ārzemēs, 
izveidojot rezerves daļu ražotnes ārpus ES, lai pēc tam tās importētu uz ES. Atšķirībā no tā, 
mazie un vidējie uzņēmumi, kas atrodas ES, var labāk nodrošināt darba vietas savā tirgus 
daļā. Pašreiz mazie un vidējie uzņēmumi izjūt saskaņotības trūkumu Eiropā un gūs labumu no 
tirgus liberalizācijas. Turklāt, visi piegādātāji gūs labumu no tirgus atvēršanas, jo tiks atļauta 
rezerves daļu ražošana automašīnām, kuras izgatavotas ārpus ES. Pašreiz apmēram 15% no 
Kopienā esošajām automašīnām tiek importētas no ārzemēm. Šis imports ietver Japānu, 
Koreju un ASV, un visi transportlīdzekļu ražotāji ārpus ES ir reģistrējuši automobiļu daļu 
dizainu ES.

Drošība. Drošība neattiecas uz dizainu aizsardzību. Nav produkta drošības pārbaudes dizaina 
aizsardzības piešķiršanai. Drošība attiecas uz vienu un to pašu rezerves daļu apstiprināšanu un 
tālākā ES likumdošanā to var paplašināt attiecībā uz visām citām rezerves daļām.

Konkurence. Konkurence nepastāv dalībvalstīs, kur ir aizsargāti tirgi Pircējam jāiegādājas 
rezerves daļa no TR. Pircējs var iegādāties rezerves daļas no OIP, bet rezerves daļas 
iespējams iegādāties tikai no lieliem un ietekmīgiem OIP. Nav vienota Eiropas Savienības 
tirgus un dalībvalstīs, kur ir aizsargāti tirgi, dažādam rezerves daļām ir atšķirīgas aizsardzības 
pakāpes. Tirgus liberalizācija nozīmē, ka tas kļūtu pieejams konkurencei. Tā nav tikai cenu 
konkurence, jo konkurencei svarīgi ir arī citi nosacījumi, piemēram, tehniskā apkopes un 
produkta kvalitāte, un atsauksmes par produktu. Pat liberalizētā tirgū TR/OIP tirgus daļa 
joprojām ir liela. Piemēram, ASV neatkarīgu piegādātāju tirgus daļa ir tikai 15% no kopējās 
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tirgus daļas.

Secinajumi

Jūsu referents pauž stingru atbalstu Komisijas priekšlikumam.
Nav pietiekami, ka mums ir vienots jauno automašīnu tirgus, bet nav vienota rezerves daļu 
tirgus. 

Rezerves daļu sekundārā tirgus liberalizācija veicinās konkurenci un iekšējā tirgus attīstību. 
Tiks nodrošināts cenu elastīgums. 
Jauninājumi netiks negatīvi ietekmēti. Patiesībā ietekme varētu būt, jo TR centīsies izstrādāt 
savu produktu rezerves daļas tā, lai neatkarīgiem piegādātājiem šo rezerves daļu ražošana 
būtu sarežģīta. Jūsu referents atbalsta prasību par intelektuālā īpašuma tiesībām, bet mēs 
uzskatām, ka tas nav šķērslis rezerves daļu tirgus liberalizācijai. Turklāt, jāpiebilst, ka ir ne 
viens vien gadījums, kad TR savstarpēji tiesājas par primārā tirgus dizaina produkta kopēšanu 
pat tad, ja daži modeļi ir tikai līdzīgi viens otram.
Vidējie un mazie uzņēmēji gūs labumu no tirgus liberalizācijas. Tirgus liberalizācijai būs 
pozitīva ietekme uz nodarbinātību ES, un tā rezultātā patērētājam būs produkta izvēles 
brīvība, un patērētājs varēs uzņemties atbildību par savu izvēli. 

Rezerves daļu sekundārā tirgus liberalizācija ir attīstības ceļš. 

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju savā 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS

1) tā kā dizainparauga aizsardzības vienīgais 
nolūks ir piešķirt ekskluzīvas tiesības 
produkta izskatam, bet nevis 
monopoltiesības uz produktu kā tādu; tā kā 
dizainparaugu, kuriem nav īstas alternatīvas, 
aizsardzība faktiski novestu pie produkta 
monopola; tā kā šāda aizsardzība sāktu 
līdzināties dizainparauga režīma 
pārkāpšanai; tā kā, ja trešām pusēm ļauj 

1) tā kā dizainparauga aizsardzības vienīgais 
nolūks ir piešķirt ekskluzīvas tiesības 
produkta izskatam, bet nevis 
monopoltiesības uz produktu kā tādu vai tā 
sastāvdaļām; tā kā dizainparaugu, kuriem 
nav īstas alternatīvas, aizsardzība faktiski
novestu pie produkta monopola attiecībā uz 
tiem produktiem, kuriem tie tika izmantoti;
tā kā šāda aizsardzība sāktu līdzināties 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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ražot un izplatīt rezerves daļas, tiek 
saglabāta konkurence; tā kā, ja 
dizainparauga aizsardzība tiek paplašināta 
attiecībā uz rezerves daļām, šīs trešās puses 
pārkāpj šīs tiesības, tiek likvidēta 
konkurence un dizainparauga tiesību 
turētājam faktiski tiek piešķirtas produkta 
monopoltiesības;

dizainparauga režīma pārkāpšanai; tā kā, ja 
trešām pusēm ļauj ražot un izplatīt rezerves 
daļas remonta nolūkiem, tiek saglabāta
konkurence; tā kā, ja dizainparauga 
aizsardzība tiek paplašināta attiecībā uz 
rezerves daļām, šīs trešās puses pārkāpj šīs 
tiesības, tiek likvidēta konkurence un 
dizainparauga tiesību turētājam faktiski tiek 
piešķirtas produkta monopoltiesības;

Grozījums Nr. 2
3.A APSVĒRUMS (jauns)

3a) dizainparaugu tiesiskās aizsardzības 
atcelšana redzamām rezerves daļām 
remonta nolūkiem sniedz jaunas brīvības 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
izdevīgus piedāvājums patērētājiem;

Grozījums Nr. 3
3.B APSVĒRUMS (jauns)

3b) pamatojoties uz “oriģinālu rezerves 
daļu ”un “atbilstošas kvalitātes rezerves 
daļu” definīciju saskaņā ar Regulas 
1400/2002 1. panta 1. punkta t) un u) 
apakšpunktu un 4. panta 1. punkta i), j) 
k) un l) apakšpunktu ierobežojumiem 
attiecībā uz tirdzniecību ar automobiļu 
rezerves daļām jābūt aizliegtiem;

Pamatojums

Liberalisation of the spare parts market is central to the liberalisation of the entire motor
vehicle sector introduced under the block exemption regulation (Regulation (EC) 
No 1400/2002). That being the case, the restrictions imposed on spare parts trade and the 
monopoly accorded to the motor manufacturers – the pretext in each case being ‘design
protection’ – are plainly contrary to current competition law and should consequently be 
removed.
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Grozījums Nr. 4
4. APSVĒRUMS

4) tā kā, lai papildinātu Komisijas Regulas 
Nr. 1400/2002 noteikumus attiecībā uz 
ražotāja spēju marķēt sastāvdaļas vai 
rezerves daļas ar savu tirdzniecības zīmi 
redzamā un efektīvā veidā, dalībvalstis 
nodrošina, ka patērētāji tiek pienācīgi 
informēti par rezerves daļu izcelsmi, 
sniedzot informāciju par tirdzniecības 
zīmēm vai logo, ar ko marķētas attiecīgās 
daļas;

4) tā kā, lai papildinātu Komisijas Regulas 
Nr. 1400/2002 noteikumus attiecībā uz
ražotāja spēju marķēt sastāvdaļas vai 
rezerves daļas ar savu tirdzniecības zīmi 
redzamā un efektīvā veidā, ir jānodrošina, 
ka patērētāji tiek pienācīgi informēti par 
rezerves daļu izcelsmi, sniedzot informāciju 
par preču zīmēm vai logotipiem, ar ko 
marķētas attiecīgās daļas;

Grozījums Nr. 5
4.A APSVĒRUMS (jauns)

4a) šai direktīvai jāstājas spēkā neatkarīgi 
no pašreizējiem pētījumiem un iespējamās 
ietekmes novērtējumiem,

Grozījums Nr. 6
1. PANTS

14. panta 1. punkts (Direktīva 98/71/EC)

1. Dizainparauga aizsardzība neattiecas uz 
dizainparaugu, kas ir kompleksa ražojuma 
sastāvdaļa, kuru šīs direktīvas 12. panta 1. 
punktā nozīmē izmanto šā kompleksā 
ražojuma remontam, lai atjaunotu tā 
sākotnējo izskatu.

1. Dizainparauga aizsardzība neattiecas uz 
dizainparaugu –(iekļautu produktā vai uz to 
attiecinātu),– kas ir kompleksa ražojuma 
sastāvdaļa, kuru šīs direktīvas 12. panta 1. 
punkta nozīmē izmanto tikai un vienīgi šā 
kompleksā ražojuma remontam, lai 
atjaunotu tā sākotnējo izskatu. 
Dizainparauga tiesisko aizsardzību izmanto 
gadījumos, kad dizainparaugu izmanto 
tikai dekoratīvu un izskata apsvērumu dēļ, 
t.i., nevis, lai šo produktu labotu nolūkā to 
atjaunot, bet gan drīzāk , lai mainītu tā 
sākotnējo izskatu.
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Grozījums Nr. 7
1. PANTS

14. panta 1.a punkts (jauns) (Direktīva 98/71/EC)

1.a Komisija uzrauga šīs direktīvas 
īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz tās ietekmi 
uz rezerves daļu cenu un to drošību, 
nosacījumiem, kādus apdrošinātāji piemēro 
apdrošinātajām personām un jaunā 
regulatīvā režīma ietekmi uz konkurences 
nosacījumiem. Komisija periodiski iesniedz 
Padomei un Parlamentam ziņojumu, kurā 
izklāstīti tās novērojumu rezultāti un 
priekšlikumi atbilstošiem pasākumiem, kas 
veicami saskaņā ar Eiropas Savienības 
mērķiem.

Pamatojums

Provides for regular assessment to gauge the impact of the regulatory regime, with particular 
reference to the most sensitive matters.

Grozījums Nr. 8
1. PANTS

14. panta 2. punkts (Direktīva 98/71/EC)

2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētāji ir 
pienācīgi informēti par rezerves daļu 
izcelsmi, lai, balstoties uz informāciju, 
varētu izvēlēties starp konkurējošām 
rezerves daļām.”

2. Šīs direktīvas 1. pantu piemēro ar 
noteikumu, ka patērētāji tiek pienācīgi 
informēti par remontam izmantoto rezerves 
daļu izcelsmi, izmantojot marķējumu, tādu 
kā preču zīme vai tirdzniecības nosaukums, 
vai citā atbilstošā veidā tā, lai viņi, 
pamatojies uz šo informāciju, varētu 
izvēlēties starp konkurējošiem produktiem, 
ko piedāvā remontiem..

Grozījums Nr. 9
1. PANTS
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14. panta 2.a punkts (jauns) (Direktīva 98/71/EC)

2.a Remonta klauzula attiecas tikai uz 
redzamām rezerves daļām rezerves daļu 
tirgū, ja produkta īpašnieks, vai cita 
persona ar tā atļauju, komplekso produktu 
laidis apgrozībā primārajā iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 10
1. PANTS

14. panta 2.b punkts (jauns) (Direktīva 98/71/EC)

2.b Patērētājiem, darbnīcām un rezerves 
daļu tirgotājiem nekādā gadījumā nedrīkst 
pieprasīt nekādu papildu maksu, nodevu 
par licenci vai atlīdzību par rezerves daļu 
izmantošanu remonta nolūkā.

Pamatojums

The selling price of a car already includes the costs incurred in designing the model, which 
are consequently paid in full when the car is bought. When the car is repaired, no one should 
be made to pay the design costs again. Given that it has already been paid for at the time of 
purchase of the car, there is no reason to charge for design twice or several times over. On 
the contrary, this would adversely affect small and medium-sized businesses and inhibit 
growth.
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