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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Direktiva 98/71/ES obravnava pravno varstvo modelov. Namen prava modelov je varstvo 
videza, zunanje in vidne oblike izdelka. V tem smislu mora varstvo zagotavljati izključne
pravice za nov in izviren model ter nagraditi intelektualno delo ustvarjalca modela.

Člen 14 obravnava popravilo kompleksnega izdelka in je bil že od svojega nastanka le 
začasne narave. Države članice ohranijo svoje obstoječe zakonske določbe o varstvu modelov, 
kar pomeni varstvo modelov ali liberaliziranih trgov, tj. brez varstva modelov, do spremembe 
te direktive. Države članice spremenijo svojo zakonodajo le, če liberalizirajo trg (rešitev 
„zamrznitev in nadgradnja“).

15 držav članic (Avstrija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Portugalska, Švedska, Ciper, 
Češka republika, Estonija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija) je svoj trg zaščitilo, 9 
držav članic (Belgija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo, 
Madžarska, Latvija) liberaliziralo, Grčija pa ima časovno omejeno zaščito trga.

Ta določba je bila kompromis nasprotnikov in zagovornikov morebitne vseevropske 
liberalizacije, ni pa bila mišljena kot dolgoročna rešitev.

Predlog Komisije

Komisija je sedaj predlagala liberalizacijo sekundarnega trga nadomestnih delov. Zato varstvo 
modelov ne sme obstajati za sestavni del kompleksnega izdelka, ki se uporablja za popravilo 
tega izdelka v namen obnove njegovega prvotnega videza. Liberalizacija je predlagana pod 
pogojem, da države članice zagotovijo obveščenost potrošnikov o izvoru nadomestnih delov, 
tako da se lahko odločijo, ali želijo kupiti nadomestni del proizvajalca vozila, dobavitelja 
originalne opreme ali neodvisnega dobavitelja.

Države članice morajo prilagoditi svojo nacionalno zakonodajo z začetkom veljave najkasneje 
dve leti po sprejetju predlagane direktive.

Podatki

Področje uporabe predloga direktive

Predlog direktive obravnava le vidne nadomestne dele „z obveznim ujemanjem“ (tj. ki so del 
izdelka) za kompleksne izdelke. Čeprav predlog dejansko vpliva na vsak sektor, kjer gre za 
nadomestitev in popravilo vidnih sestavnih delov kompleksnih izdelkov, obravnava predvsem 
avtomobilski poprodajni trg in ima le manjši vpliv na druge trge, na primer sanitarne naprave, 
ure, motorna kolesa in električne gospodinjske aparate. Podatke teh drugih trgov je težko 
količinsko opredeliti in večinoma vplivajo na razkošni segment teh trgov; strokovnjaki se 
strinjajo, da je le avtomobilski poprodajni trg izredno pomemben in zato bistveno prizadet. 
Zlasti obravnavana področja so deli karoserije, avtomobilska zasteklitev in luči. Za nakup teh 
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nadomestnih delov se vsako leto porabi 9–11 milijard EUR. Neko minimalno povpraševanje 
po popravilih in nadomestilih je nujno za donosno poslovanje proizvajalcev nadomestnih 
delov. Zato je ponudba nadomestnih delov donosna le za nek obseg avtomobilov. Kljub temu 
gre za trg, vreden nekaj milijard EUR.

Morebitne prednosti in slabosti predloga Direktive

Cene: Na trgih z varstvom modelov lahko monopolističen sistem cen povzroči previsoke cene 
nadomestnih delov. Liberaliziran trg ponuja večjo izbiro in veliko verjetnost nižjih cen. 
Študija je pokazala, da je 10 od 11 nadomestnih delov dražjih na zaščitenih trgih kot na 
liberaliziranih trgih. Ob tem je na primer cena proizvajalca vozil za nek nadomestni del lahko 
več kot 200 % višja, kot na prostem trgu.

Inovacije: Liberalizacija nima negativnega vpliva na inovacije. Do inovacij pride zaradi 
konkurence na primarnem trgu. Glavni namen oblikovanja modela avtomobila je zagotoviti 
edinstvenost avtomobilske blagovne znamke za zaščito tržnega položaja znamke. Model 
novega avtomobila je odločilen za odločitev potrošnika za nakup in osnova za uspešno 
prodajo, vendar pa model ne vpliva na vedenje potrošnikov na poprodajnem trgu. 

Zaposlitve: Neodvisni proizvajalci v cenovno ugodnih državah pogosto nimajo dovolj 
tehničnega znanja za proizvodnjo delov z ravnjo kakovosti, ki jo zahteva evropski trg. 
Proizvodnjo na tujem opravijo raje proizvajalci vozil sami, ker se odločijo za zunanje 
izvajanje proizvodnje nadomestnih delov, da bi jih potem uvozili v EU. Ravno nasprotno pa 
lahko mala in srednje velika podjetja bolje zagotovijo delovna mesta na svojih trgih. Mala in 
srednje velika podjetja zdaj trpijo zaradi pomanjkanja usklajevanja v Evropi in od 
liberalizacije bodo imela koristi. Razen tega bodo imeli vsi dobavitelji koristi od odprtja trga, 
ker bo dovoljena proizvodnja nadomestnih delov za avtomobile izven EU. Sedaj je 15 % 
avtomobilov v EU uvoženih iz tujine (npr. iz Japonske, Koreje in ZDA) in vsi PV izven EU 
imajo modele avtomobilskih delov registrirane v EU.

Varnost: Varnost ni vprašanje varstva modelov. Za dodelitev varstva modelov ni nobenega 
preskusa varnosti. Namesto tega je varnost predmet režima homologacije za iste dele in se 
lahko razširi na vse druge dele z nadaljnjo evropsko zakonodajo.

Konkurenca: Na zaščitenih trgih ni konkurence. Potrošnik mora nadomestne dele kupiti od 
proizvajalca vozil. Za nekatere nadomestne dele lahko navežejo stik z dobaviteljem originalne 
opreme, vendar je to mogoče samo za izdelke nekaterih velikih in vplivnih dobaviteljev 
originalne opreme. Enotni evropski trg ne obstaja in nacionalni zaščiteni trgi so za različne 
nadomestne dele v resnici različno zaščiteni. Liberalizirati trg bi pomenilo odpreti ga za 
konkurenco. Konkurenca ni le cenovna konkurenca, temveč vključuje tudi druge faktorje, kot 
so storitev, kakovost izdelka in sloves. Tudi na liberaliziranih trgih ostaja tržni delež PV/DOO 
visok, npr. v ZDA so neodvisni proizvajalci delov karoserije dosegli le 15 % tržnega deleža.

Sklepne ugotovitve

Vaš poročevalec želi izraziti veliko podporo predlogu Komisije.
Ni sprejemljivo, da imamo enoten trg za avtomobile, nimamo pa enotnega trga za nadomestne 
dele. 
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Liberalizacija sekundarnega trga nadomestnih delov bo privedla do večje konkurence in 
pospešila razvoj notranjega trga. Cene bodo postale bolj prilagodljive. 
Ne bo negativnega vpliva na inovacije. Dejansko se bodo mogoče povečale, ker bodo PV 
oblikovali dele svojih izdelkov tako, da bodo neodvisni dobavitelji težko proizvedli te 
nadomestne dele. Vaš poročevalec podpira zahtevo po intelektualni lastnini, vendar po našem 
mnenju to ni ovira za liberalizacijo tega trga. Razen tega je presenetljivo, da je le en primer, 
ko je PV tožil drugega PV zaradi posnemanja modela na primarnem trgu, čeprav so si 
nekateri modeli zelo podobni.
Mala in srednje velika podjetja bodo imela koristi od liberalizacije. Liberalizacija bo imela 
pozitivne učinke na zaposlovanje v EU ter posameznemu potrošniku bo končno omogočeno 
svobodno odločanje in moral bo biti sposoben sprejeti odgovornost za to odločitev. 

Liberalizacija sekundarnega trga nadomestnih delov je pravilna pot naprej.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve, da kot pristojni 
odbor v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 1

(1) ker je glavni namen varstva modelov 
podeliti ekskluzivne pravice za zunanji videz 
izdelka, ne pa tudi monopola za sam izdelek; 
ker bi varstvo modelov, za katere ni nobene 
druge praktične rešitve, vodilo v monopol 
nad izdelki; ker bi se tako varstvo približalo 
zlorabi režima modelov; ker se, če se tretjim 
strankam omogočita izdelava in distribucija 
nadomestnih delov, ohrani konkurenca; ker 
bi tretje stranke, če bi se varstvo modelov 
razširilo na nadomestne dele, kršile te 
pravice, konkurenca bi bila odstranjena in 
imetniku pravice iz modela bi bil dejansko 
dodeljen monopol nad izdelkom;

(1) ker je glavni namen varstva modelov 
podeliti ekskluzivne pravice za zunanji videz 
izdelka, ne pa tudi monopola za sam izdelek 
ali za njegove sestavne dele; ker bi varstvo 
modelov, za katere ni nobene druge 
praktične rešitve, povzročilo monopol nad 
izdelki, ki nastanejo iz tega; ker bi se tako 
varstvo približalo zlorabi režima modelov; 
ker se, če se tretjim strankam omogočita 
izdelava in distribucija nadomestnih delov, 
namenjenih popravilom, ohrani 
konkurenca; ker bi tretje stranke, če bi se 
varstvo modelov razširilo na nadomestne 
dele, kršile te pravice, konkurenca bi bila 
odstranjena in imetniku pravice iz modela bi 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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bil dejansko dodeljen monopol nad 
izdelkom;

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 3A (novo)

(3a) odprava varstva modelov za vidne 
nadomestne dele, namenjene popravilom, 
bo odprla nove možnosti malim in srednje 
velikim podjetjem ter prinesla ugodno 
ponudbo za potrošnike;

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 3B (novo)

(3b) ker je na podlagi opredelitve 
„originalnih nadomestnih delov“ in 
„kakovostno enakovrednih nadomestnih 
delov“ v skladu z Uredbo 1400/2002, 
členom 1(t) in (u), ter na podlagi člena 4(i), 
(j), (k) in (l) Uredbe 1400/2002 omejitev 
trgovine z avtomobilskimi nadomestnimi 
deli prepovedana;

Obrazložitev

Liberalizacija trga nadomestnih delov je sestavni del liberalizacije celotnega avtomobilskega 
sektorja, uvedene leta 2002 z Uredbo o skupinskih izjemah za motorna vozila. Zato omejitev 
trgovine z nadomestnimi deli in monopol avtomobilskih proizvajalcev na tem področju pod 
pretvezo „varstva modelov“ ovirata jasno veljavno konkurenčno pravo in ju je treba zato 
odpraviti.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 4

(4) ker države članice za dopolnitev določb 
Uredbe Komisije št. 1400/2002, ki zadeva 
zmožnost proizvajalca, da vidno in 
učinkovito namesti svojo blagovno znamko 
ali svoj logotip na sestavne ali nadomestne 
dele, zagotovijo, da so potrošniki pravilno 
obveščeni o izvoru nadomestnih delov, kar 
zajema podatke o blagovnih znamkah ali 

(4) ker je treba za dopolnitev določb Uredbe 
Komisije št. 1400/2002, ki zadeva zmožnost 
proizvajalca, da vidno in učinkovito namesti 
svojo blagovno znamko ali svoj logotip na 
sestavne ali nadomestne dele, zagotoviti, da 
so potrošniki pravilno obveščeni o izvoru 
nadomestnih delov, kar zajema podatke o 
blagovnih znamkah ali logotipih, 
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logotipih, nameščenih na zadevne dele; nameščenih na zadevne dele;

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 4A (novo)

(4a) ta direktiva bi morala začeti veljati 
neodvisno od študij, ki se trenutno izvajajo, 
in morebitnih presoj vplivov;

Predlog spremembe 6
ČLEN 1

Člen 14, odstavek 1 (Direktiva 98/71/ES)

1. Varstvo, kot v primeru modela, ne velja 
za model, ki predstavlja sestavni del 
kompleksnega izdelka, ki se uporablja v 
smislu člena 12(1) te direktive v namen 
popravila tega kompleksnega izdelka, da bi 
se obnovil njegov prvotni videz.

1. Varstvo, kot v primeru modela, ne velja 
za - v izdelek vgrajen ali na njem 
uporabljen - model ki predstavlja sestavni 
del kompleksnega izdelka, ki se uporablja v 
smislu člena 12(1) te direktive izključno in 
le v namen popravila tega kompleksnega 
izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni 
videz. Varstvo modela velja, kadar se model 
uporabi le v okras ali zaradi videza, torej ne 
za popravilo, s katerim se obnovi videz 
prvotni izdelka, temveč za popravilo, s 
katerim se njegov prvotni videz spremeni.

Predlog spremembe  7
ČLEN 1

Člen 14, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 98/71/ES)

1a. Komisija spremlja izvajanje te direktive 
zlasti v zvezi z njenimi posledicami za ceno 
in varnost nadomestnih delov, s pogoji, ki 
jih zavarovanja predpisujejo svojim 
zavarovancem, in vplivi nove ureditve na 
pogoje konkurence. Svetu in Parlamentu 
redno predlaga poročilo, ki vključuje 
izsledke tega spremljanja in predloge za 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti v skladu s 
cilji Evropske unije.
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Obrazložitev

Uvedba redne presoje vplivov ureditve s posebnim opozorilom na najbolj težavne vidike.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1

Člen 14, odstavek 2 (Direktiva 98/71/ES)

2. Države članice zagotavljajo pravilno 
obveščenost potrošnikov o izvoru 
nadomestnih delov, tako da lahko ti 
osveščeno izbirajo med konkurenčnimi deli.

2. Odstavek 1 se uporablja, le če so 
potrošniki pravilno obveščeni o izvoru 
izdelka, uporabljenega za popravilo, z  
oznakami, kot sta blagovna znamka ali ime 
podjetja, ali v drugi ustrezni obliki, tako da 
lahko ti osveščeno izbirajo med 
konkurenčnimi deli.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1

Člen 14, odstavek 2a (novo) (Direktiva 98/71/ES)

2a. Klavzula o popravilu velja le za vidne 
nadomestne dele na poprodajnem trgu, 
potem ko je bil kompleksen izdelek prodan 
na primarnem notranjem trg s strani 
lastnika ali z njegovim privoljenjem.

Predlog spremembe  10
ČLEN 1

Člen 14, odstavek 2b (novo) (Direktiva 98/71/ES)

2b. Potrošniki, delavnice in trgovci z deli v 
nobenem primeru ne smejo biti 
obremenjeni z dodatno pristojbino ali 
licenco ali nadomestilom za uporabo 
nadomestnih delov za popravljalne 
namene.

Obrazložitev

Prodajna cena avtomobila že vključuje stroške, ki nastanejo zaradi razvoja modela in ki se 
tako v celoti plačajo z nakupom vozila. V primeru popravila se ne sme zahtevati nadaljnje 
povračilo teh razvojnih stroškov. Nobenega razloga ni, da se za razvoj avtomobila, ki se 
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plača že pri nakupu vozila, zahtevajo dvojne ali večkratne pristojbine. To bi imelo ravno 
nasprotne posledice, ki bi bile škodljive za srednje velika podjetja in bi zavirale rast.
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