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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Antecedentes

A Directiva 98/71/CE refere-se à protecção legal de desenhos e modelos. O objecto da 
legislação relativa aos desenhos e modelos consiste em proteger a aparência, a forma exterior 
e visível do produto. Neste contexto, a protecção deve conceder direitos exclusivos sobre os 
desenhos ou modelos novos e originais e recompensar o trabalho intelectual do criador de um 
desenho ou modelo.

O artigo 14º diz respeito à reparação de um produto complexo. Era desde o início uma 
disposição transitória. Os Estados-Membros manterão em vigor as respectivas disposições 
jurídicas existentes em matéria de utilização do desenho ou modelo - o que significa a 
protecção do desenho ou modelo ou mercados liberalizados, ou seja, em que não há protecção 
do desenho ou modelo - até que sejam introduzidas alterações na Directiva. Os 
Estados-Membros apenas alterarão a sua legislação no intuito de liberalizar o mercado 
(solução "freeze plus").

15 Estados-Membros (Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Portugal, Suécia, 
Chipre, República Checa, Estónia, Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia, Eslovénia) têm 
mercados protegidos, 9 Estados-Membros (Bélgica, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países 
Baixos, Espanha, Reino Unido, Hungria, Letónia) têm mercados liberalizados e na Grécia 
existe uma protecção limitada no tempo.

Esta disposição constituía um compromisso entre adversários e apoiantes de uma possível 
liberalização a nível europeu, mas não foi concebida como uma solução a longo prazo.

A proposta da Comissão

A Comissão propôs agora a liberalização do mercado secundário de peças sobresselentes. 
Assim, a protecção do desenho ou modelo não deverá existir para os componentes de um 
produto complexo utilizados na reparação desse produto, de modo a restituir-lhe a aparência 
original. A liberalização é proposta na condição de que os Estados-Membros assegurem que 
os consumidores sejam informados sobre a origem das peças sobresselentes, para poderem 
decidir se querem adquirir uma peça sobresselente ao fabricante do veículo, ao fornecedor de 
equipamento de origem ou a um fornecedor independente (que não é fornecedor de 
equipamento de origem).

Os Estados-Membros devem adaptar a sua legislação nacional, que entrará em vigor, o mais 
tardar, dois anos após a adopção da directiva proposta.

Dados

Âmbito da directiva proposta

A directiva proposta diz respeito apenas às peças sobresselentes "must match" (de 
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correspondência exacta) visíveis (ou seja, integradas na parte externa) de produtos complexos. 
Se bem que a proposta afecte essencialmente os sectores em que está em causa a substituição 
e reparação de componentes visíveis de produtos complexos, diz respeito em grande medida 
ao mercado automóvel secundário, tendo apenas um impacto menor noutros mercados, como 
os dos aparelhos sanitários, dos relógios, dos motociclos ou dos electrodomésticos. Os dados 
relativos a esses mercados são dificilmente quantificáveis e, de um modo geral, relacionam-se 
com os segmentos de luxo do mercado; os peritos concordam em que, devido à sua grande 
importância, só o mercado automóvel de pós-venda é afectado de forma substancial. Os 
subsectores especificamente em causa são, nomeadamente, os dos painéis de carroçaria, 
vidros de automóveis e dispositivos de iluminação. São despendidos anualmente entre 9 e 11 
mil milhões de euros na aquisição dessas peças sobresselentes. É necessário um nível mínimo 
de procura de peças para reparação e substituição para que a actividade dos fabricantes de 
peças sobresselentes possa ser rentável. Portanto, a oferta de peças sobresselentes só é 
rentável para um certo volume de veículos automóveis. Contudo, está em causa um mercado 
que representa vários milhares de milhões de euros.

Possíveis vantagens e desvantagens da directiva proposta

Preços: nos mercados em que existe protecção de desenhos e modelos, um sistema de preços 
de monopólio implica o risco de que sejam cobrados preços excessivamente elevados pelas 
peças sobresselentes. Num mercado liberalizado, há mais escolha e mais probabilidades de 
que os preços sejam mais baixos. Foi efectuado um estudo que demonstrou que 10 em cada 11 
peças sobresselentes são mais caras nos mercados protegidos do que nos mercados 
liberalizados. Além disso, o preço cobrado pelo fabricante do veículo por um guarda-lamas da 
frente, por exemplo, pode ser superior em mais de 200% ao da mesma peça no mercado livre.

Inovação: a liberalização não afecta de forma negativa a inovação, que é promovida pela  
concorrência no mercado primário. O principal objectivo da criação de um desenho ou 
modelo de automóvel consiste em garantir a originalidade dos produtos de uma marca de 
automóveis, para defender a posição de mercado da marca. O desenho ou modelo de um novo 
veículo automóvel tem uma importância substancial na decisão de compra do consumidor e 
está na base do êxito das vendas, mas o desenho não afecta o comportamento do consumidor 
no mercado de pós-venda.

Emprego: os fabricantes independentes de países de baixos custos de mão-de-obra não 
possuem frequentemente o know-how técnico necessário para produzir peças com o nível de 
qualidade exigido no mercado europeu. A produção em países terceiros é efectuada de 
preferência pelo próprio fabricante do veículo, que subcontrata e deslocaliza a produção de 
peças sobresselentes, importando-as depois para a UE. Em contrapartida, as PME 
comunitárias podem garantir mais eficazmente o emprego nos seus próprios mercados. 
Actualmente as PME são prejudicadas pela falta de harmonização no mercado europeu e 
serão beneficiadas pela liberalização. Por outro lado, todos os fabricantes serão beneficiados 
pela abertura do mercado, pois será autorizada a produção de peças sobresselentes para 
automóveis que não são produzidos na UE. Actualmente 15% dos automóveis da UE são 
importados de países terceiros (por exemplo, do Japão, da Coreia e dos EUA) e todos os 
fabricantes de veículos de países terceiros registaram desenhos ou modelos de componentes 
de veículos na UE.
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Segurança: a segurança não está relacionada com a protecção dos desenhos ou modelos. Não 
são efectuados testes de segurança para conceder a protecção dos desenhos ou modelos. A 
segurança, pelo contrário, está sujeita a um regime de homologação de peças normalizadas,  
que pode ser alargado a todas as outras peças através de outra legislação europeia.

Concorrência: não existe concorrência nos mercados protegidos. O consumidor tem de 
comprar as peças sobresselentes ao fabricante do veículo. Pode contactar o fornecedor de 
equipamento de origem para obter algumas peças sobresselentes, mas isso só é possível no 
caso de produtos de alguns grandes fornecedores de equipamento de origem mais poderosos. 
Não existe um mercado único europeu e os mercados nacionais protegidos na realidade 
são-no em graus diferentes no que se refere às peças sobresselentes. Liberalizar o mercado 
significará abri-lo à concorrência. A concorrência não significa apenas concorrência nos 
preços, pois entram também em linha de conta outros factores, como o serviço ou a qualidade 
e reputação do produto. A quota de mercado dos fabricantes de veículos e dos fornecedores de 
equipamento de origem continua a ser elevada, inclusive nos mercados liberalizados: por 
exemplo, nos EUA os fornecedores independentes de painéis de carroçaria detêm apenas uma 
quota de mercado de 15%.

Conclusões

O relator quer manifestar o seu forte apoio à proposta da Comissão.
Não é satisfatório que tenhamos um mercado único de veículos novos, mas não um mercado 
único de peças sobresselentes.

A liberalização do mercado secundário de peças sobresselentes estará na origem de um 
aumento da concorrência e promoverá o desenvolvimento do mercado interno. Os preços 
tornar-se-ão mais elásticos.
A inovação não será afectada de forma negativa. Efectivamente, o nível de inovação poderá 
aumentar, uma vez que os fabricantes de veículos tenderão a conceber as peças dos seus 
produtos de modo a que os fornecedores independentes tenham dificuldade em fabricar essas 
peças sobresselentes. O relator apoia a protecção da propriedade intelectual, mas a nosso ver 
essa protecção não obsta à liberalização deste mercado. Além disso, é digno de nota o facto de 
se não ter registado um único caso em que um fabricante de veículos tenha instaurado um 
processo judicial a outro fabricante de veículos por cópia de um desenho ou modelo no 
mercado primário, apesar de alguns modelos serem muito semelhantes entre si.
As PME serão beneficiadas pela liberalização. A liberalização terá efeitos positivos para o 
emprego na UE e, finalmente, o consumidor individual poderá ter liberdade de escolha e 
deverá assumir a responsabilidade por essa escolha.

A liberalização do mercado secundário de peças sobresselentes é a via do progresso. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1

(1) Considerando que 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; que a 
protecção de desenhos ou modelos em 
relação aos quais não haja alternativa prática 
conduz a uma situação de monopólio de 
facto; que, se se conceder a terceiros 
autorização para fabricar e distribuir peças 
sobresselentes, a concorrência se mantém; 
que, 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;

(1) Considerando que 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 ou aos 
seus componentes; que a protecção de 
desenhos ou modelos em relação aos quais 
não haja alternativa prática conduz a uma 
situação de monopólio de facto sobre os 
produtos em que fossem utilizados; que tal 
protecção se aproximaria de um abuso da 
regulamentação sobre desenhos e modelos; 
que, se se conceder a terceiros autorização 
para fabricar e distribuir peças 
sobresselentes, para efeitos de reparação, a 
concorrência se mantém; que, 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;

Alteração 2
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) Considerando que a abolição da 
protecção de desenhos ou modelos de peças 
sobresselentes visíveis, para efeitos de 
reparação, proporciona novas liberdades às 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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pequenas e médias empresas e ofertas 
favoráveis ao consumidor;

Alteração 3
CONSIDERANDO 3 TER (novo)

(3 ter) Considerando que, com base na 
definição de "peças sobresselentes 
originais" e "peças sobresselentes de 
qualidade equivalente", nos termos do 
disposto nas alíneas t) e u) do nº 1 do artigo 
1º e nas alíneas i), j), k) e l) do nº 1 do 
artigo 4º do Regulamento (CE) n° 
1400/2002, a restrição das vendas de peças 
sobresselentes para veículos a motor deve 
ser proibida;

Justificação

A liberalização do mercado das peças sobresselentes faz parte integrante da liberalização do 
conjunto do sector automóvel introduzida através do Regulamento (CE) nº 1400/2002 
relativo à isenção por categoria. Neste contexto, a restrição das vendas de peças 
sobresselentes e o monopólio dos construtores de veículos neste domínio, sob pretexto da 
protecção dos desenhos e modelos, contraria claramente o direito vigente em matéria de 
concorrência e, portanto, deve ser suprimida.

Alteração 4
CONSIDERANDO 4

(4) Considerando que, para completar as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
1400/2002 da Comissão, 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, os 
Estados-Membros devem certificar-se de
que os consumidores sejam devidamente 
informados acerca da proveniência das peças 
sobresselentes, nomeadamente informação 
relativa a marcas ou logótipos colocados nas 
peças em questão;

(4) Considerando que, para completar as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
1400/2002 da Comissão, 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, é necessário 
assegurar que os consumidores sejam 
devidamente informados acerca da 
proveniência das peças sobresselentes, 
nomeadamente através de informação 
relativa a marcas ou logótipos colocados nas 
peças em questão;
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Alteração 5
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) Considerando que a presente 
directiva deve entrar em vigor 
independentemente dos estudos em curso e 
de eventuais avaliações de impacto;

Alteração 6
ARTIGO 1 

Artigo 14, nº 1 (Directiva 98/71/CE)

1. Não existe protecção a título de desenho 
ou modelo para os desenhos ou modelos que 
constituam componentes de produtos 
complexos utilizados, na acepção do n.º 1 do 
artigo 12.º, para efeitos de reparação destes 
produtos complexos no sentido de lhes 
restituir a aparência original

1. Não existe protecção a título de desenho 
ou modelo - incorporado ou aplicado num 
produto - para os desenhos ou modelos que
constituam componentes de produtos 
complexos utilizados, na acepção do n.º 1 do 
artigo 12.º, única e exclusivamente para 
efeitos de reparação destes produtos 
complexos no sentido de lhes restituir a 
aparência original. Existe protecção a título 
de desenho ou modelo se o desenho ou 
modelo for aplicado unicamente para 
efeitos decorativos e de aparência, ou seja, 
não para reparar o produto com vista a 
restituir, mas sim a modificar, a aparência 
original.

Alteração 7
ARTIGO 1 

Artigo 14, nº 1 bis (novo) (Directiva 98/71/CE)

1 bis. A Comissão realizará um 
acompanhamento da aplicação da presente 
directiva, nomeadamente no que se refere à 
sua incidência no preço e segurança das 
peças sobresselentes, às condições que as 
companhias de seguros impõem aos 
segurados e às repercussões da nova 
regulamentação nas condições de 
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concorrência. Periodicamente, apresentará 
um relatório ao Conselho e ao Parlamento
Europeu, no qual figurarão os seus 
resultados e se proporão as medidas 
apropriadas, de acordo com os objectivos 
da União.

Justificação

Visa estabelecer uma avaliação regular do impacto da regulamentação, com especial 
referência aos aspectos mais sensíveis.
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Alteração 8
ARTIGO 1 

Artigo 14, nº 2 (Directiva 98/71/CE)

2. Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que os consumidores sejam devidamente 
informados acerca da proveniência das 
peças sobresselentes, de modo a poderem 
escolher de forma esclarecida entre peças 
sobresselentes concorrentes.»

2. O nº 1 aplicar-se-á desde que os 
consumidores sejam devidamente 
informados acerca da proveniência do 
produto utilizado para efeitos de reparação 
através de uma marcação, como uma
marca ou designação comercial, ou de 
outra forma apropriada para que possam 
fazer uma escolha informada entre os 
produtos concorrentes oferecidos para 
efeitos de reparação.

Alteração 9
ARTIGO 1 

Artigo 14, nº 2 bis (novo) (Directiva 98/71/CE)

2 bis. A cláusula de reparação aplica-se 
apenas às peças sobresselentes visíveis no 
mercado secundário quando o produto 
complexo é colocado no mercado interno 
primário pelo titular ou com a autorização 
deste.

Alteração 10
ARTIGO 1 

Artigo 14, nº 2 ter (novo) (Directiva 98/71/CE)

2 ter. Não se deve cobrar, em circunstância 
alguma, aos consumidores, oficinas e 
comerciantes de peças uma taxa, licença ou 
pagamento adicional pela utilização de 
peças sobresselentes para fins de 
reparação. 

Justificação

O preço de venda de um automóvel inclui já os custos imputáveis ao desenho do modelo que, 
portanto, são inteiramente pagos no acto de compra do automóvel. Em caso de reparação, 
não deve ser exigido novo pagamento desses custos. Não se justifica que o preço dos 
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desenhos seja pago duas ou mais vezes, tendo tais custos sido pagos no acto de compra do 
automóvel. Isto teria, pelo contrário, consequências negativas para as PME e para o 
crescimento.
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