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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Todettakoon alkuhuomautuksena, että tämän lainsäädännön yksinomaisena syynä on ratkaista 
ainoa direktiivin 98/71/EY hyväksymisen jälkeen jäljelle jäänyt kysymys. Kuten monet tämän 
valiokunnan jäsenet muistavat, parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyssä komission 
avulla saavutettu kompromissi koski lähinnä 14 artiklan "korjauslauseketta" eli ehtoja, joissa 
määritellään, täytyykö korjauksia suorittavien autokorjaamojen käyttää autonvalmistajan 
toimittamia varaosia vai voivatko ne käyttää kolmannen osapuolen valmistamia varaosia.
Neuvottelijoiden aikaansaama ratkaisu oli "standstill plus", eli kunkin jäsenvaltion 
voimassaoleva lainsäädäntö jäädytettiin ja samalla sallittiin markkinoiden vapauttaminen 
edelleen. Mitään esteitä kyseisten osien vapaalle liikkumiselle ei sallittaisi. Neuvosto luopui 
kannastaan, jonka mukaan se pyrki antamaan jäsenvaltioille vapaat kädet ottaa käyttöön tai 
muuttaa alan kansallisia säännöksiä. Parlamentti lievensi kantaansa suosia täysin 
yhdenmukaistettua järjestelmää, jossa oikeudenhaltijat saavat oikeudenmukaisen ja 
kohtuullisen korvauksen moniosaisen tuotteen korjaamisessa käytetyn osan mallin käytöstä.
Toinen kiistanalainen kohta oli tapa, jolla komissio arvioi direktiivin seurauksia sen 
voimaantulon jälkeen (18 artikla). Parlamentti toivoi, että tekstiin lisättäisiin säännös, jossa 
vaaditaan komissiota kuulemaan alkuperäisosien ja varaosien valmistajia vapaaehtoiseen 
sopimukseen pääsemiseksi osapuolten välillä oikeudenmukaisesta ja kohtuullisesta 
korvausjärjestelmästä. Loppujen lopuksi parlamentti hyväksyi neuvoston pyynnön, että 
säännöstä ei sisällytettäisi tekstiin, sen jälkeen kun vastaava komission jäsen oli vakuuttanut, 
että seuraava julistus julkaistaisiin yhdessä direktiivin kanssa Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä:

"Heti kun direktiivi on annettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan säännösten 
soveltamista, komissio ehdottaa kuulemismenettelyä, jossa on mukana moniosaisten 
tuotteiden valmistajia ja kyseisten tuotteiden osien valmistajia moottoriajoneuvojen alalla. 
Kuulemisen tavoitteena on saada aikaan asianomaisten osapuolten välillä vapaaehtoinen 
sopimus, joka koskee mallien suojaa tapauksissa, joissa tuote, johon malli sisältyy tai johon 
mallia sovelletaan, on osa moniosaista tuotetta, jonka ulkoasusta suojattu malli on 
riippuvainen. Komissio koordinoi kuulemismenettelyä ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tietoja sen edistymisestä. Komissio kutsuu kuulemismenettelyn osapuolet 
pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta vapaaehtoinen sopimus voidaan tehdä, 
mukaan lukien korvausjärjestelmä ja järjestelmä, joka perustuu kestoltaan rajoitettuun mallin 
suojaan."

Kun vapaaehtoisen sopimuksen saavuttaminen osoittautui mahdottomaksi, komissio teetti 
tutkimuksen varaosien jälkimarkkinoiden yhdenmukaistamista koskevista vaihtoehdoista. 
Tutkimuksessa keskityttiin autoalaan, mikä kuvastaa taloudellisten vaikutusten merkitystä 
kyseisellä alalla.

Laajennetun vaikutusten arvioinnin perusteella komissio päätteli, että "ainoastaan vaihtoehto, 
jonka mukaan mallisuojaa ei uloteta varaosien jälkimarkkinoille, on tehokas keino toteuttaa 
sisämarkkinat. Vapauttamisesta on luvassa etuja monessa suhteessa ilman vakavia haittoja. Se 
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parantaisi sisämarkkinoitten toimintaa, lisäisi kilpailua jälkimarkkinoilla, laskisi 
kuluttajahintoja ja avaisi toimintamahdollisuuksia pk-yrityksille ja loisi niihin työpaikkoja."

Arviointi

Komission ehdotusta olisi tuettava seuraavista syistä, jotka liittyvät sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan sekä kuluttajien taloudelliseen hyvinvointiin.

Ensinnäkin sisämarkkinoiden kannalta katsottuna uusilla autoilla on yhtenäismarkkinat mutta 
autojen varaosilla ei ole yhtenäismarkkinoita. Tämä tarkoittaa, että autojen varaosia ei voida 
valmistaa ja myydä vapaasti yhteisön sisällä. Tämän sirpaloitumisen ja yhteisön 
mallijärjestelmää koskevan epävarmuuden seurauksena kansalaiset eivät voi olla varmoja, 
onko tietyn varaosan ostaminen laillista. Joissakin yhteisön osissa kuluttajat eivät voi vapaasti 
valita kilpailevia varaosia. Samasta syystä osien valmistajat, erityisesti pk-yritykset, eivät voi 
käyttää yhtenäismarkkinoiden tarjoamaa mittakaavaetua eivätkä rohkene tehdä investointeja 
tai palkata työvoimaa, mihin ne muuten saattaisivat ryhtyä.

Toiseksi "täysin sopiva" -vaatimus tarkoittaa, ettei teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa tarvita, 
koska toimintaan ei sisälly luovuutta. Tämä vaatimus tarkoittaa myös, että kuluttajien 
turvallisuutta ei vaaranneta.

Kolmanneksi ehdotettu järjestelmä lisää kilpailua, millä on kuluttajien kannalta myönteisiä 
vaikutuksia hintakilpailuna ja vakuutusmaksujen hillitsemisenä.

Lopuksi sääntelyn purkaminen antaa pk-yrityksille mahdollisuuden saada suurempi osuus 
varaosien jälkimarkkinoista. Ei myöskään ole todisteita siitä, että sen jälkeen yhteisöön 
tuotaisiin valtavat määrät varaosia, joita nyt tuotetaan yhteisön sisällä. On tunnettua, että 
monikansalliset yritykset tuottavat jo nyt paljon osia, kuten auton puskureita, matalan 
kustannustason maissa. 

PÄÄTELMÄT

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää oikeudellisten asioiden valiokuntaa, jonka 
kanssa se toimii tehostetussa yhteistyössä työjärjestyksen 47 artiklan mukaan, tukemaan 
direktiiviehdotusta, johon lisätään uusi johdanto-osan 1 a kappale.

(1 a) Mallisuojan poistaminen on ristiriidassa kansainvälisesti tunnustetun, teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaa koskevien periaatteiden kanssa ja se olisi vaarallinen 
ennakkotapaus teollis- ja tekijänoikeuksien suojan osalta muilla aloilla, 
samanaikaisesti kun Euroopan unioni on, etenkin WTO:ssa, sitoutunut 
painostamaan kolmannet maat hyväksymään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
järjestelmän, jonka avulla jäljitelmien valmistus ja tavaramerkkien väärentäminen 
saataisiin loppumaan.
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