
PR\640008EL.doc PE 380.965v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2004/0203(COD)

6.12.2006

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/71/ΕΚ για τη νομική 
προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Alexander Radwan

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Manuel Medina Ortega, Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών - Άρθρο 47



PE 380.965v01-00 2/13 PR\640008EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/71/ΕΚ για τη νομική προστασία σχεδίων 
και υποδειγμάτων
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0582)1 ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0119/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Ο μοναδικός σκοπός της προστασίας 
των σχεδίων ή υποδειγμάτων είναι να 
παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα στην 
εμφάνιση ενός προϊόντος, αλλά όχι το 
μονοπώλιο για το προϊόν αυτό καθαυτό. 
Η προστασία των σχεδίων για τα οποία 
δεν υπάρχει εναλλακτικό προϊόν θα 
οδηγούσε εκ των πραγμάτων σε 
μονοπώλιο του συγκεκριμένου προϊόντος· 

διαγράφεται

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αυτού του είδους η προστασία δεν απέχει 
πολύ από την κατάχρηση του 
καθεστώτος σχεδίων και υποδειγμάτων. 
Εάν επιτρέπεται σε τρίτα μέρη να 
παράγουν και να διανέμουν 
ανταλλακτικά, διατηρείται ο 
ανταγωνισμός· όμως, εάν η προστασία 
των σχεδίων επεκτείνεται στα 
ανταλλακτικά, τα εν λόγω τρίτα μέρη 
καταστρατηγούν τα δικαιώματα αυτά, ο 
ανταγωνισμός εξαλείφεται και ο 
δικαιούχος του σχεδίου αποκτά εκ των 
πραγμάτων ένα μονοπώλιο για το προϊόν 
αυτό.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Συνεπώς, για την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς απαιτείται 
προσέγγιση των νομοθεσιών περί 
προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων 
των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση 
προστατευόμενων σχεδίων ή 
υποδειγμάτων με σκοπό την επισκευή ενός 
σύνθετου προϊόντος κατά τρόπο ώστε να 
αποκατασταθεί η αρχική του εμφάνιση.

(3) Συνεπώς, για την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς απαιτείται 
προσέγγιση των νομοθεσιών περί 
προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων 
των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση 
προστατευόμενων σχεδίων ή 
υποδειγμάτων με σκοπό την επισκευή ενός 
σύνθετου προϊόντος κατά τρόπο ώστε να 
αποκατασταθεί η αρχική του εμφάνιση. 
Ενόψει των άμεσων συνεπειών των 
μέτρων αυτών στην ποιότητα και 
ασφάλεια των ανταλλακτικών είναι 
σημαντικό να επεκταθεί η οδηγία-πλαίσιο 
σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης τύπου 
για μηχανοκίνητα οχήματα στη 
διαδικασία για ορισμένα ανταλλακτικά 
που άπτονται της ασφάλειας. 

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

(3α) Ο σκοπός της προστασίας των 
σχεδίων ή υποδειγμάτων συνίσταται στη 
χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων 
στην εμφάνιση ενός προϊόντος. Η 
προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων, 
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η οποία θα πρέπει κατά βάση να 
επεκταθεί και στα ανταλλακτικά, θα 
πρέπει να περιορίζεται σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζει 
τον ανταγωνισμό στην αγορά
ανταλλακτικών. Το χρονικό διάστημα για 
το οποίο ισχύει η προστασία των σχεδίων 
ή υποδειγμάτων, θα πρέπει να περατούται 
κατά το χρόνο κατά τον οποίο ένα νέο 
υπόδειγμα, το οποίο τυγχάνει μιας 
αυτόνομης νέας προστασίας σχεδίων ή 
υποδειγμάτων κατά την έννοια της 
οδηγίας 98/71/ΕΚ, καθίσταται προσιτό 
στο κοινό.
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 
καταναλωτές, μόλις λήξει η προστασία 
των σχεδίων ή υποδειγμάτων ενός 
προϊόντος με το πέρας του κύκλου ζωής
ενός υποδείγματος, ενημερώνονται 
δεόντως για την προέλευση των 
ανταλλακτικών, ώστε να είναι σε θέση να 
επιλέξουν με πλήρη επίγνωση μεταξύ 
ανταγωνιστικών ανταλλακτικών. 

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Β (νέα)

(3β) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν, εναλλακτικά σε 
σχέση με την εν λόγω βασική αρχή, ένα 
σύστημα αποζημίωσης μη υποκείμενο σε 
χρονικό περιορισμό, όταν διασφαλίζεται 
ότι ο κάτοχος του δικαιώματος λαμβάνει 
εύλογη αποζημίωση για τη χρήση του 
σχεδίου.  Η αποζημίωση, η οποία πρέπει 
να καταβάλλεται ως αντιστάθμιση για τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων εκ του 
σχεδίου σε συνάρτηση με τη 
χρησιμοποίηση του σχεδίου για 
επισκευαστικούς σκοπούς, πρέπει να 
καθορίζεται κυρίως με βάση τις δαπάνες 
για την ανάπτυξη του σχετικού σχεδίου. 

Τροπολογία 5
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ΑΡΘΡΟ 1

Άρθρο 14 (οδηγία 98/71/ΕΚ)

1. Δεν υφίσταται προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος για σχέδιο ή υπόδειγμα που 
αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο 
σύνθετου προϊόντος, το οποίο 
χρησιμοποιείται κατά την έννοια του
άρθρου 12 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας για την επισκευή του εν λόγω 
σύνθετου προϊόντος, προς αποκατάσταση 
της αρχικής του εμφάνισης.

(1) Προστασία σχεδίου ή υποδείγματος 
για σχέδιο ή υπόδειγμα που αποτελεί 
κατασκευαστικό στοιχείο σύνθετου 
προϊόντος, το οποίο χρησιμοποιείται κατά 
την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 
της παρούσας οδηγίας για την επισκευή 
του εν λόγω σύνθετου προϊόντος, προς 
αποκατάσταση της αρχικής του εμφάνισης 
υφίσταται από το χρονικό σημείο, κατά 
το οποίο ένα σύνθετο προϊόν, στο οποίο 
ενσωματώθηκε ή χρησιμοποιείται το 
σχέδιο ή υπόδειγμα, καθίσταται προσιτό 
στο κοινό· Η προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος λήγει, μόλις το διαδεχόμενο 
νέο σύνθετο προϊόν, το οποίο απολαύει 
μιας νέας, αυτόνομης προστασίας 
σχεδίου ή υποδείγματος κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας, καθίσταται και 
πάλι με τη σειρά του προσιτό στο κοινό. 
Η προστασία σχεδίου ή υποδείγματος 
λήγει ωσαύτως, όταν το σύνθετο προϊόν 
αποσύρεται από την κυκλοφορία ως 
σχέδιο ή υπόδειγμα χωρίς να προβλέπεται 
από τον κάτοχο του δικαιώματος η 
αντικατάστασή του με ένα νέο σύνθετο 
προϊόν. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν ενημερωθεί δεόντως 
για την προέλευση των ανταλλακτικών, 
ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν με 
πλήρη επίγνωση μεταξύ ανταγωνιστικών 
ανταλλακτικών.

(2) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές, μόλις η προστασία σχεδίου 
ή υποδείγματος ενός προϊόντος λήγει με 
το πέρας του κύκλου ζωής του σχεδίου ή 
υποδείγματος, έχουν ενημερωθεί δεόντως 
για την προέλευση των ανταλλακτικών, 
ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν με 
πλήρη επίγνωση μεταξύ ανταγωνιστικών 
ανταλλακτικών.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να περιορισθεί κατ' αρχήν η προστασία σχεδίου ή υποδείγματος για
ανταλλακτικά στη διάρκεια του εκάστοτε κύκλου ζωής του σχεδίου ή υποδείγματος και να λήξει 
η προστασία του σχεδίου ή υποδείγματος, μόλις ακολουθεί ένα νέο σχέδιο ή υπόδειγμα, το 
οποίο πληροί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας νέας αυτόνομης προστασίας σχεδίου ή 
υποδείγματος κατά την έννοια της οδηγίας 98/71/ΕΟΚ ή όταν παύει να κυκλοφορεί το 
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συγκεκριμένο σχέδιο ή υπόδειγμα. 

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 α (νέα)

Άρθρο 14α (νέο) (οδηγία 98/71/ΕΚ)

(1α) Στην οδηγία προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 14α
(1) Τα κράτη μέλη μπορούν εναλλακτικά 
προς το άρθρο 14 να ορίζουν ότι, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 14, δεν 
υφίσταται προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα, 
το οποίο χρησιμοποιείται ως 
κατασκευαστικό στοιχείο ενός σύνθετου 
προϊόντος κατά την έννοια του άρθρου 12 
παράγραφος 1 με σκοπό να καταστήσει 
δυνατή την επισκευή του εν λόγω 
σύνθετου προϊόντος προκειμένου να το 
αποκαταστήσει στην αρχική του 
εμφάνιση, όταν ένας τρίτος, ο οποίος 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σχέδιο ή 
υπόδειγμα,
(i) ανακοινώνει στον κάτοχο του 
δικαιώματος τη σκοπούμενη 
χρησιμοποίηση του σχεδίου ή 
υποδείγματος,
(ii) καταβάλλει στον κάτοχο του 
δικαιώματος μια εύλογη αποζημίωση για 
τη χρησιμοποίηση του σχεδίου ή 
υποδείγματος και
(iii) ενημερώνει τακτικά και αξιόπιστα 
τον κάτοχο του δικαιώματος για την 
έκταση που χρησιμοποιεί το σχέδιο ή 
υπόδειγμα βάσει των διατάξεων αυτών.
(2) κατά τον υπολογισμό της εύλογης 
αποζημίωσης λαμβάνεται πρωτίστως 
υπόψη η επένδυση στην ανάπτυξη του 
σχετικού σχεδίου ή υποδείγματος. 
(3) η διάρκεια μιας τέτοιας ρύθμισης για 
την αποζημίωση υπάγεται στη διακριτική 
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ευχέρεια των κρατών μελών."

Αιτιολόγηση

Η εξαιρετική αυτή ρύθμιση παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα, εναλλακτικά προς τη λύση 
του άρθρου 14, να προβλέψουν ένα καθεστώς αποζημίωσης, διασφαλίζοντας ότι ο κάτοχος του 
δικαιώματος λαμβάνει εύλογη αποζημίωση για τη χρησιμοποίηση του σχεδίου ή υποδείγματος 
και ενημερώνεται για την έκταση της χρήσης αυτής· μια τέτοια ρύθμιση δεν απαιτείται να 
περιορίζεται χρονικά στον κύκλο παραγωγής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Περιεχόμενο της προταθείσας οδηγίας

Η παρούσα πρόταση οδηγίας αφορά την προστασία σχεδίου ή υποδείγματος των 
ανταλλακτικών, με τα οποία αποκαθίσταται η εμφάνιση σύνθετων προϊόντων. Η πρόταση 
αποσκοπεί στην πλήρη ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών. Αυτό αφορά 
τη βιομηχανία αυτοκινήτων αλλά και τη βιομηχανία μηχανών, επενδυτικών αγαθών και 
καταναλωτικών αγαθών.  

Η πρόταση ρυθμίζει αποκλειστικά τη δευτερογενή αγορά (δευτερεύουσα αγορά) για τα 
ανταλλακτικά και αφορά μόνο εκείνα τα ανταλλακτικά στα οποία η διαμόρφωση έχει 
αποφασιστική σημασία για την αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας η εμφάνισης του 
προϊόντος· αυτό σημαίνει ότι το τμήμα ή το κατασκευαστικό στοιχείο του σύνθετου 
προϊόντος μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με ένα ανταλλακτικό, το οποίο είναι πανομοιότυπο 
με το αρχικό τμήμα (πρόκειται για τα λεγόμενα ανταλλακτικά ("που συνταιριάζουν απόλυτα").

Το άρθρο 1 της πρότασης οδηγίας, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 14 της οδηγίας 98/71/ΕΚ, 
εξαιρεί από την προστασία σχεδίου ή υποδείγματος τα εν λόγω ανταλλακτικά στην 
δευτερογενή αγορά. Εισάγεται η λεγόμενη ρήτρα επισκευής, σύμφωνα με την οποία δεν 
υφίσταται προστασία σχεδίου ή υποδείγματος "για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο 
χρησιμοποιείται ως κατασκευαστικό στοιχείο ενός σύνθετου προϊόντος κατά την έννοια του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 με σκοπό να καταστήσει δυνατή την επισκευή του εν λόγω σύνθετου 
προϊόντος, προκειμένου να το αποκαταστήσει στην αρχική του εμφάνιση".

ΙΙ. Ιστορικό

Σύμφωνα με την οδηγία 98/71/ΕΚ σχετικά με την έννομη προστασία σχεδίων και 
υποδειγμάτων1 της 13ης Οκτωβρίου 1998 τα ορατά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός 
προϊόντος μπορούν να προστατευθούν από μια χρησιμοποίηση εκ μέρους τρίτων. Η 
προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων χορηγεί αποκλειστικά δικαιώματα για την 
εμφάνιση σε ένα μεμονωμένο προϊόν, ένα σύνθετο προϊόν ή ένα τμήμα, εφόσον το σχέδιο ή 
υπόδειγμα είναι νέο και διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά (βλέπε άρθρα 1 και 3 της 
οδηγίας 98/71/ΕΚ).

Κατά το χρόνο έγκρισης της οδηγίας 98/71/ΕΚ δεν ήταν δυνατή η επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με την εναρμόνιση της προστασίας των σχεδίων για τα λεγόμενα ανταλλακτικά "που 
συνταιριάζουν απόλυτα" .  Η οδηγία δεν περιέχει συνεπώς ουδεμία εναρμόνιση του δικαίου 
των σχεδίων ή υποδειγμάτων σε σχέση με την δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών και δεν 
αποκλείει σήμερα ανταλλακτικά από την προστασία σχεδίου ή υποδείγματος. Η προστασία
σχεδίου ή υποδείγματος που χορηγείται για το νέο τμήμα στην πρωτογενή αγορά μπορεί 
συνεπώς να εφαρμοσθεί εξίσου στο ανταλλακτικό στην δευτερογενή ή δευτερεύουσα αγορά.

Το άρθρο 14 της οδηγίας 98/71/ΕΚ προβλέπει μια μεταβατική διάταξη η οποία ορίζει ότι τα 

  
1 ΕΕ L 289, 28.10.1998, σελ. 28.
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κράτη μέλη "ενόσω δεν έχουν εγκριθεί τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 18" , διατηρούν τις ισχύουσες νομοθετικές 
τους διατάξεις στον τομέα αυτό τις οποίες μπορούν να τροποποιήσουν, εφόσον αυτό οδηγεί 
σε ελευθέρωση του εμπορίου με τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία (λεγόμενη λύση 
"freeze-plus" ).

Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά το 1993 νομοθετικές διατάξεις της ΕΚ για την έννομη 
προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων. Εντούτοις, το Συμβούλιο κατόρθωσε για πρώτη 
φορά το 1997 να συμφωνήσει σε μια κοινή θέση.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε 
στην πρώτη του ανάγνωση την προστασία των σχεδίων των ανταλλακτικών για την επισκευή 
σύνθετων προϊόντων (όπως λόγου χάρη οχήματα με κινητήρα) ως ουσιώδες πολιτικό ζήτημα. 
Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει σε εναρμονισμένες διατάξεις 
σχετικά με την προστασία των σχεδίων για ανταλλακτικά προς επισκευή.  Στη δεύτερη 
ανάγνωση στις 22 Οκτωβρίου 1997 το Κοινοβούλιο αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία 
να προτείνει εκ νέου την εγκριθείσα σε πρώτη ανάγνωση και αγνοηθείσα από το Συμβούλιο 
"ρήτρα επισκευής".  Η διάταξη αυτή καθιστά δυνατή τη χρησιμοποίηση ενός σχεδίου για την 
επισκευή ενός σύνθετου προϊόντος, εφόσον ο χρήστης προσφέρει στο δικαιούχο του σχεδίου 
μια δίκαιη και εύλογη αποζημίωση.  Το Κοινοβούλιο διατύπωσε την άποψη ότι αυτό 
αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον 
τομέα αυτό οι οποίες αποκλίνουν εν μέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους . Επειδή το 
Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να κάνει δεκτή και αυτή την τροπολογία του Κοινοβουλίου σε 
δεύτερη ανάγνωση, κινήθηκε η διαδικασία συνδιαλλαγής.  Το αποτέλεσμα των μακρόχρονων 
και επίπονων διαπραγματεύσεων ήταν η επίτευξη μιας λύσης που καλείται "freeze plus", η 
οποία ήταν όμοια με εκείνη που είχε θεσπισθεί στο άρθρο 14 της οδηγίας 98/71/ΕΚ. Η 
κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη μετά την εφαρμογή της οδηγίας 98/71/ΕΚ για τα 
ανταλλακτικά, με τα οποία επιδιώκεται η αποκατάσταση της εμφάνισης σύνθετων προϊόντων, 
παρουσιάζει σήμερα αποκλίσεις. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι από τη διεθνή σύγκριση 
προκύπτει η ύπαρξη διαφορετικών νομοθετικών πρακτικών.  Στόχος είναι η αποφυγή 
ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων για την Ευρώπη σε διεθνές επίπεδο.  

ΙΙΙ. Θέση του εισηγητή

Μολονότι, η πρόταση οδηγίας αφορά κατά βάση όλα τα ανταλλακτικά που εξυπηρετούν την 
επισκευή ενός σύνθετου προϊόντος, "για να του αποδώσουν την αρχική του εμφάνιση", η 
συζήτηση διεξάγεται πρωτίστως στο πλαίσιο του σημαντικότερου πεδίου εφαρμογής της, 
δηλαδή των ανταλλακτικών για μηχανοκίνητα οχήματα.  Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονείται, 
ότι θίγονται βασικά ζητήματα της έκτασης της προστασίας των σχεδίων.

Σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των σχεδίων για ανταλλακτικά "που συνταιριάζουν 
απόλυτα μεταξύ τους" στην δευτερογενή αγορά αντιπαρατίθενται δύο κύριες απόψεις:

Αφενός, υποστηρίζεται ότι η προστασία σχεδίων για ανταλλακτικά αποτελεί λογική συνέπεια 
του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά την άποψη αυτή η διάκριση μεταξύ 
πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς για ανταλλακτικά θα ήταν αντίθετη με τις γενικές 
αρχές του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αφετέρου, διατυπώνεται η άποψη ότι η 
προστασία σχεδίου δεν πρέπει να εκτείνεται στα ανταλλακτικά στη δευτερογενή αγορά, 
διαφορετικά θα δημιουργούντο αδικαιολόγητες μονοπωλιακές καταστάσεις.  Η άποψη αυτή 
υποστηρίζει τη ρήτρα επισκευής της πρότασης οδηγίας ως εύλογη λύση στο πρόβλημα.
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Κατά την άποψη του εισηγητή, η προταθείσα από την Επιτροπή λύση σύμφωνα με την οποία 
δεν υφίσταται για τα ανταλλακτικά κανενός είδους προστασία σχεδίου ή υποδείγματος, δεν 
λαμβάνει επαρκώς υπόψη την αντίθεση μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων 
συμφερόντων.  Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι πρέπει να προκριθεί ένα σύστημα το οποίο 
προβλέπει προστασία σχεδίου ή υποδείγματος με μια χρονικά περιορισμένη διάρκεια.  
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην πράξη οι ανάγκες όλων των εμπλεκομένων 
εκπροσώπων συμφερόντων, φαίνεται σκοπιμότερο να μην περιορισθεί η διάρκεια της 
προστασίας σχεδίου ή υποδείγματος με τη θέσπιση μιας άκαμπτης προθεσμίας, αλλά ο 
καθορισμός της διάρκειας να συνδεθεί με τον κύκλο ζωής υποδείγματος ενός σύνθετου 
προϊόντος. Ο εισηγητής προτείνει μια λύση με βάση το δίκαιο προστασίας σχεδίου ή 
υποδείγματος, η οποία εξετάζει κατά πόσο ένα νέο υπόδειγμα- ένα σύνθετο προϊόν - πληροί 
τα κριτήρια για μια νέα αυτόνομη προστασία σχεδίου ή υποδείγματος κατά την έννοια της 
οδηγίας 98/71/ΕΚ. Εάν ένα υπόδειγμα αντικατασταθεί από ένα νεότερο υπόδειγμα που 
τυγχάνει προστασίας σχεδίου ή υποδείγματος, τότε λήγει και η προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος για τα ανταλλακτικά του προηγούμενου υποδείγματος, με τα οποία επιδιώκεται 
η αποκατάσταση της εμφάνισης του σύνθετου προϊόντος. Η προστασία σχεδίου ή 
υποδείγματος λήγει ωσαύτως κατά το χρόνο κατά τον οποίο το υπόδειγμα που δεν αποτελεί 
διάδοχο υπόδειγμα πάψει να παράγεται.

Ως εναλλακτική δυνατότητα εξετάζεται ένα σύστημα αποζημίωσης, στο πλαίσιο του οποίου 
ανεξάρτητοι παραγωγοί μπορούν να κατασκευάζουν ανταλλακτικά έναντι καταβολής μιας 
εύλογης αποζημίωσης στον κάτοχο του δικαιώματος προστασίας σχεδίου ή υποδείγματος. Το 
κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει εάν κάνει χρήση της λύσης αυτής. Εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίσουν τη διάρκεια του καθεστώτος 
αποζημίωσης. Αυτή δεν πρέπει να αντιστοιχεί στη διάρκεια του εκάστοτε κύκλου παραγωγής 
ενός σύνθετου προϊόντος αλλά μπορεί αντιθέτως να διαρκεί περισσότερο.

Η πρόταση οδηγίας εξετάζει τα ζητήματα της προστασίας σχεδίου ή υποδείγματος και δεν 
αφορά συνεπώς θέματα ασφάλειας των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ανταλλακτικών 
τους. Ωστόσο η ελευθέρωση μπορεί να έχει έμμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα των 
προϊόντων και συνεπώς και στην ασφάλειά τους. Από την ανατεθείσα μελέτη σχετικά με το 
ζήτημα αυτό προέκυψε ότι η διαδικασία έγκρισης τύπου πρέπει να επεκταθεί σε ορισμένα 
ανταλλακτικά που άπτονται της ασφάλειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 
ανταλλακτικών. Ο εισηγητής χαιρετίζει συνεπώς την πρόταση να προστεθεί στο πλαίσιο της 
τρέχουσας νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και 
ρυμουλκουμένων οχημάτων με κινητήρα καθώς και για τα συστήματα, κατασκευαστικά 
στοιχεία και τις ανεξάρτητες τεχνικές μονάδες των οχημάτων αυτών ένα νέο άρθρο 29 α), το 
οποίο επεκτείνει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ανταλλακτικά που άπτονται της ασφάλειας 
και ευελπιστεί ότι η πρόταση αυτή θα γίνει δεκτή στο πλαίσιο της οδηγίας.  


