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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υπόβαθρο

Ως εισαγωγική παρατήρηση, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επιθυμεί να 
επισημάνει ότι αποκλειστικός λόγος ύπαρξης της παρούσας νομοθεσίας είναι να επιλύσει το 
μοναδικό ζήτημα που εξακολουθεί να εκκρεμεί μετά την έγκριση της οδηγίας 98/71. Όπως θα 
ενθυμούνται πολλά μέλη της επιτροπής, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε κατά την διαδικασία 
της συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με την βοήθεια της Επιτροπής, 
αφορούσε κυρίως στο άρθρο 14 και στην «ρήτρα επισκευών», δηλαδή τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες τα γκαράζ και τα συνεργεία που πραγματοποιούν επισκευές πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα ανταλλακτικά του κατασκευαστή ή μπορούν ενδεχομένως να 
χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τρίτους. Η λύση στην οποία 
κατέληξαν οι διαπραγματευτές περιγράφεται ως «παγίωση με βελτιώσεις», δηλαδή πάγωμα 
του υπάρχοντος νομικού καθεστώτος σε κάθε κράτος μέλος με ταυτόχρονη διαφύλαξη του 
δικαιώματος οποιασδήποτε χώρας να απελευθερώσει περαιτέρω την αγορά. Κανένα εμπόδιο 
στην ελεύθερη διακίνηση των εν λόγω ανταλλακτικών δεν θα επιτρεπόταν. Το Συμβούλιο 
εγκατέλειψε την θέση του η οποία συνίστατο στην  παραχώρηση εν λευκώ της δυνατότητας 
στα κράτη μέλη κρατών μελών να εισαγάγουν νέες ή να αλλάξουν υφιστάμενες εθνικές 
διατάξεις στον τομέα. Το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε επίσης υποχωρήσεις όσον αφορά την 
προτίμησή του για ένα πλήρως εναρμονισμένο σύστημα δίκαιης και εύλογης αποζημίωσης 
στον κάτοχο των δικαιωμάτων για οποιαδήποτε χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος 
κατασκευαστικού στοιχείου το οποίο χρησιμοποιείται στην επισκευή ενός σύνθετου 
προϊόντος. Το άλλο θέμα που τελούσε υπό συζήτηση αφορούσε στην μέθοδο που θα έπρεπε 
να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή προκειμένου να αποτιμήσει τον αντίκτυπο της οδηγίας μετά 
την ένταξη της σε ισχύ (άρθρο 18). Το Κοινοβούλιο επιθυμούσε την ενσωμάτωση στο 
κείμενο διάταξης, βάσει της οποίας η Επιτροπή θα προχωρούσε σε διαβουλεύσεις με τους 
κατασκευαστές γνήσιων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών προκειμένου οι πλευρές να 
καταλήξουν οικειοθελώς σε συμφωνία για ένα σύστημα δίκαιης και εύλογης αποζημίωσης. 
Τελικά το Κοινοβούλιο συμφώνησε με το αίτημα του Συμβουλίου να μην ενσωματωθεί αυτή 
η διάταξη στο κείμενο, αφού πρώτα έλαβε διαβεβαίωση από τον αρμόδιο Επίτροπο ότι θα 
δημοσιευόταν η ακόλουθη δήλωση μαζί με την οδηγία στην Επίσημη Εφημερίδα: 

«Αμέσως μετά την ημερομηνία έγκρισης της οδηγίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η 
Επιτροπή προτείνει την έναρξη διαβουλεύσεων με συμμετοχή κατασκευαστών σύνθετων 
προϊόντων και κατασκευαστικών στοιχείων στον τομέα μηχανοκίνητων οχημάτων. Στόχος 
αυτών των διαβουλεύσεων θα είναι η επίτευξη εθελούσιας συμφωνίας μεταξύ των πλευρών 
που εμπλέκονται στην προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων, στις περιπτώσεις όπου το 
προϊόν, στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή επί του οποίου εφαρμόζεται αυτό, 
συνιστά κατασκευαστικό στοιχείο σύνθετου προϊόντος από την εμφάνιση του οποίου 
εξαρτάται το προστατευόμενο σχέδιο. Η Επιτροπή θα συντονίσει την διαδικασία 
διαβούλευσης και θα δίνει τακτικά αναφορές στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
πρόοδο της. Οι πλευρές που συμμετέχουν θα κληθούν από την Επιτροπή να εξετάσουν 
διάφορες δυνατές επιλογές επί των οποίων μπορεί να βασιστεί η εθελούσια συμφωνία, 
συμπεριλαμβανομένου συστήματος αποζημίωσης και συστήματος βασισμένου σε 
βραχυπρόθεσμη περίοδο προστασίας σχεδίων».
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Όταν απεδείχθη αδύνατη η επίτευξη εθελούσιας συμφωνίας, η Επιτροπή ανέθεσε σε τρίτο 
φορέα την εκτέλεση μελέτης σχετικά με τις πιθανές επιλογές για την εναρμόνιση της 
δευτερεύουσας αγοράς ανταλλακτικών. Η μελέτη επικεντρώθηκε στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, λόγω της σημασίας του οικονομικού αντικτύπου στον τομέα αυτό.

Βάσει της εκτεταμένης αξιολόγησης του αντικτύπου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι «η εναλλακτική λύση σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η προστασία των σχεδίων και 
υποδειγμάτων στην αγορά ανταλλακτικών είναι η μόνη αποτελεσματική για να επιτευχθεί η 
εσωτερική αγορά. Η επιλογή της απελευθέρωσης προσφέρει πλεονεκτήματα από πολλές 
απόψεις χωρίς σοβαρά μειονεκτήματα. Θα βελτίωνε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα 
επέτρεπε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στη δευτερογενή αγορά, θα μείωνε τις τιμές για τους 
καταναλωτές και θα δημιουργούσε ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τις ΜΜΕ».

Αξιολόγηση

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να 
γίνει αποδεκτή για τους εξής λόγους, οι οποίοι άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής ευμάρειας των καταναλωτών:

Καταρχάς, από την άποψη της εσωτερικής αγοράς, υφίσταται ενιαία αγορά για τα νέα 
αυτοκίνητα αλλά όχι για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι τα ανταλλακτικά 
και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων δεν μπορούν να παραχθούν και να πωληθούν ελεύθερα εντός 
της Κοινότητας. Αποτέλεσμα αυτού του κατακερματισμού και της αβεβαιότητας για το πως 
θα εξελιχθεί το κοινοτικό καθεστώς για τα σχέδια και τα υποδείγματα, είναι να μην μπορούν 
οι πολίτες να είναι σίγουροι για το εάν η αγορά ορισμένων ανταλλακτικών είναι νόμιμη ή όχι. 
Σε ορισμένα μέρη εντός της Κοινότητας οι καταναλωτές δεν έχουν την ελευθερία να 
επιλέξουν μεταξύ ανταγωνιστικών ανταλλακτικών. Για τον ίδιο λόγο, οι κατασκευαστές 
ανταλλακτικών, κυρίως δε οι ΜΜΕ, δεν έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν το 
πλεονέκτημα που προσφέρουν οι οικονομίες κλίμακας της ενιαίας αγοράς και συνεπώς δεν 
δύνανται να παραγάγουν τις επενδύσεις και την απασχόληση που θα ήταν εφικτές υπό άλλες 
συνθήκες.

Κατά δεύτερο λόγο, η απαίτηση για «απόλυτο συνταίριασμα» σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
ανάγκη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι δεν απαιτείται καμία 
δημιουργικότητα. Η απαίτηση σημαίνει επίσης ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
καταναλωτών.

Τρίτον, το προτεινόμενο καθεστώς θα δώσει ώθηση στον ανταγωνισμό δημιουργώντας κατ` 
αυτόν τον τρόπο θετικές παρενέργειες για τους καταναλωτές όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα των τιμών και την διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του ασφαλιστικού 
κόστους. 

Τέλος, η απελευθέρωση της αγοράς θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να αποκτήσουν μεγαλύτερο 
μερίδιο της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ότι θα 
οδηγήσει κάτι τέτοιο στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανταλλακτικών που παράγονται 
τώρα στην Κοινότητα. Είναι γνωστό ότι οι πολυεθνικές παράγουν ήδη πολλά εξαρτήματα, 
όπως οι προφυλακτήρες, σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, με την οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης 
συνεργασίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 47 του Κανονισμού, να εγκρίνει την πρόταση 
οδηγίας με την προσθήκη μιας νέας αιτιολογικής σκέψης 1α.

1α. Η κατάργηση της προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων αντιβαίνει στις 
παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο όσον αφορά την 
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλους τομείς, την στιγμή 
μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, να πιέσει τρίτες χώρες να αποδεχθούν ένα καθεστώς προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θα θέσει τέρμα στην μίμηση και στην 
αντιγραφή.
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