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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, Euroopa 
Parlamendi liikmete häälteenamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
Euroopa Parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, Euroopa 
Parlamendi liikmete häälteenamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2004)0582)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0119/2004);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile esitada, kui komisjon kavatseb 
ettepanekut oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1

Disainilahenduste kaitse ainus eesmärk 
on anda ainuõigused toote välimusele, 
mitte monopol toote kui sellise üle; 
disainilahenduste kaitsmine, millel ei ole 
praktilist alternatiivi, viiks tegelikult 
tootemonopoli tekkimiseni; selline kaitse 
rikuks peaaegu disainilahenduste režiimi; 
kui kolmandatel osapooltel on õigus toota 
ja müüa varuosi, säilib konkurents; kui 

välja jäetud

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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disainilahenduste kaitse laieneb 
varuosadele, siis sellised kolmandad 
osapooled rikuvad neid õigusi, konkurents 
kaob ja disainilahenduste õiguse 
omanikule antakse faktiliselt 
tootemonopol.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 3

Seetõttu on siseturu häireteta toimimiseks 
vajalik ühtlustada liikmesriikide 
disainilahenduste kaitse alaseid õigusakte 
disainilahenduste kasutamise osas 
mitmeosalise toote remontimise eesmärgil, 
et taastada selle algne välimus.

Seetõttu on siseturu häireteta toimimiseks 
vajalik ühtlustada liikmesriikide 
disainilahenduste kaitse alaseid õigusakte 
disainilahenduste kasutamise osas 
mitmeosalise toote remontimise eesmärgil, 
et taastada selle algne välimus. Silmas 
pidades kõnealuste meetmete kaudset 
mõju varuosade kvaliteedile ja ohutusele,
on oluline laiendada mootorsõidukite 
tüübikinnitust käsitlevat raamdirektiivi 
ohutuse seisukohalt oluliste varuosadega 
seotud menetlusele.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 3 A (uus)

Disainilahenduste kaitse eesmärk on anda 
ainuõigused toote välimusele.
Põhimõtteliselt peaks ka varuosadele 
laienev disainilahenduste kaitse piirduma 
asjakohase perioodiga, et tagada 
konkurents varuosade turul.
Disainilahenduste kaitse periood peaks 
lõppema sellise uue mudeli avalikkusele 
kättesaadavaks tegemise momendil, 
millele antakse uus iseseisev 
disainilahenduse kaitse direktiivi 
98/71/EÜ tähenduses.
Tarbijate nõuetekohane teavitamine 
varuosade päritolu kohta tuleb tagada 
kohe, kui toote disainilahenduse kaitse 
mudelitsükli läbisaamisel lõpeb, et 
tarbijad saaksid teha teadlikke valikuid 
konkureerivate varuosade vahel.
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Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 3 B (uus)

Liikmesriikidele tuleks jätta õigus 
rakendada käesolevast põhimõttest 
erineva võimalusena ajalise piiranguta 
hüvitiste süsteemi, kui on tagatud, et 
õiguse valdaja saab disainilahenduse 
kasutamise eest asjakohast hüvitist. 
Hüvitis, mida makstakse 
disainilahendusega seotud õiguste 
piiramise eest seoses disainilahenduse 
remontimiseks kasutamisega, tuleks 
esmajoones kindlaks määrata asjaomase 
disainilahenduse väljatöötamiseks tehtud 
kulutuste alusel.

Muudatusettepanek 5
ARTIKKEL 1

Artikkel 14 (direktiiv 98/71/EÜ)

Disainilahenduse kaitse ei kehti 
disainilahenduste suhtes, mis moodustavad 
käesoleva direktiivi artikli 12 lõike 1 
tähenduses kasutatava mitmeosalise toote 
koostisosa ning mida kasutatakse selle 
mitmeosalise toote remontimiseks, et 
taastada tema algne välimus.

Disainilahenduse kaitse kehtib
disainilahenduste suhtes, mis moodustavad 
käesoleva direktiivi artikli 12 lõike 1 
tähenduses kasutatava mitmeosalise toote 
koostisosa ning mida kasutatakse selle 
mitmeosalise toote remontimiseks, et 
taastada tema algne välimus, alates 
disainilahendust sisaldava mitmeosalise 
toote või sellise mitmeosalise toote
avalikkusele kättesaadavaks tegemise 
momendist, millel kasutatakse 
disainilahendust; disainilahenduse kaitse 
lõpeb, kui avalikkusele tehakse omakorda 
kättesaadavaks mitmeosalisele tootele 
järgnev mitmeosaline toode, mille suhtes 
kehtib uus iseseisev disainilahenduse 
kaitse käesoleva direktiivi tähenduses.
Disainilahenduse kaitse lõpeb ka juhul, 
kui mitmeosalise toote mudeli 
disainilahenduse kaitse lõpeb ja õiguse 
valdaja ei ole näinud ette järgnevat 
mitmeosalist toodet.

Liikmesriigid tagavad tarbijate 
nõuetekohase informeerimise varuosade

Liikmesriigid tagavad tarbijate 
nõuetekohase teavitamise varuosade 
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päritolu kohta, et tarbijad saaksid teha 
teadlikke valikuid konkureerivate 
varuosade vahel.

päritolu kohta kohe, kui toote 
disainilahenduse kaitse mudelitsükli 
läbisaamisel lõpeb, et tarbijad saaksid teha 
teadlikke valikuid konkureerivate 
varuosade vahel.

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku piirata varuosade disainilahenduse kaitset põhimõtteliselt vastava 
mudelitsükliga ja lubada disainilahenduse kaitsel lõppeda kohe, kui järgneb uus mudel, mis 
vastab uue iseseisva disainilahenduse kaitse tekkimise tingimustele direktiivi 98/71/EÜ 
tähenduses, või kohe, kui vastava mudeli kehtivus lõpeb.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 LÕIGE 1 A(uus)

Artikkel 14 a (uus) (direktiiv 98/71/EÜ)

Direktiivi lisatakse järgnev artikkel:

„Artikkel 14 a

Artiklist 14 erineva võimalusena on 
liikmesriikidel õigus sätestada, et erinevalt 
artiklist 14 ei kehti disainilahenduse 
kaitse disainilahenduste suhtes, mis 
moodustavad käesoleva direktiivi artikli 
12 lõike 1 tähenduses kasutatava 
mitmeosalise toote koostisosa ning mida 
kasutatakse selle mitmeosalise toote 
remontimiseks, et taastada tema algne 
välimus, kui disainilahendust kasutada 
sooviv kolmas isik:

i) teavitab õiguse valdajat 
disainilahenduse kasutamise kavatsusest,

ii) maksab õiguse valdajale 
disainilahenduse kasutamise eest 
asjakohast hüvitist ja

iii) teavitab õiguse valdajat korrapäraselt 
ja usaldusväärselt disainilahenduse 
kasutamise ulatusest kõnealuste sätete 
alusel.
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Asjakohase hüvitise arvestamisel 
lähtutakse esmajoones asjaomase 
disainilahenduse väljatöötamisse tehtud 
investeeringutest.

Kõnealuse hüvitiste korra kestuse 
otsustavad liikmesriigid oma äranägemise 
järgi.”

Selgitus

Käesolev erandregulatsioon võimaldab liikmesriikidel kehtestada artiklis 14 sätestatud 
lahendusest erinev hüvitiste kord, kusjuures tuleb tagada, et õiguse valdaja saab 
disainilahenduse kasutamise eest asjakohast hüvitist ja teda teavitatakse selle kasutamise 
ulatusest; kõnealuse korra ajalised piirid ei pea tootmistsükliga kokku langema.
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SELETUSKIRI

I. Esitatud direktiivi sisu

Käesolev direktiivi ettepanek puudutab selliste varuosade disainilahenduste kaitset, mille abil 
taastatakse mitmeosaliste toodete välimus. Ettepaneku eesmärgiks on täiustada varuosade 
teisest turgu liberaliseerimisprotsessi abil. See puudutab autotööstust, aga ka masina-, 
tootmisvahendite ja tarbekaupade tööstust.

Ettepanek käsitleb eranditult varuosade teisest turgu (järelturgu) ja puudutab ainult varuosi, 
mille puhul on disainilahendus toote esialgse funktsiooni või välimuse taastamisel oluline; 
teisisõnu, mitmeosalise toote osa või komponenti saab asendada ainult originaalosaga identse 
varuosaga (nn täpselt vastavad varuosad).

Direktiivi ettepaneku artiklis 1, millega muudetakse direktiivi 98/71/EÜ artiklit 14, jäetakse 
kõnealused varuosad teisesel turul nüüdsest disainilahenduste kaitse alt välja. Lisatakse nn
remondi klausel, mille kohaselt ei kehti disainilahenduse kaitse „disainilahenduste suhtes, mis 
moodustavad käesoleva direktiivi artikli 12 lõike 1 tähenduses kasutatava mitmeosalise toote 
koostisosa ning mida kasutatakse selle mitmeosalise toote remontimiseks, et taastada tema 
algne välimus”.

II. Kontekst

13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta kohaselt võib 
toote välimust kaitsta kolmandate isikute kasutamise eest. Disainilahenduste kaitse annab 
ainuõiguse uudsele ja eristatava disainilahendusega üksiktoote, mitmeosalise toote või 
koostisosa välimusele (vt direktiivi 98/71/EÜ artiklid 1 ja 3).

Direktiivi 98/71/EÜ vastuvõtmise momendil ei olnud võimalik jõuda kokkuleppele nn täpselt 
vastavate varuosade disainilahenduste kaitse ühtlustamises. Direktiivis ei ole seega 
ühtlustatud disainilahenduste kaitse õigus varuosade järelturul ja varuosade suhtes kehtib 
praegu endiselt disainilahenduste kaitse. Esmase turu uudse osa disainilahendusele antud 
kaitse võib samamoodi kehtida ka teisese turu ehk järelturu varuosa suhtes.

Direktiivi 98/71/EÜ artiklis 14 kehtestatakse üleminekusäte, mis sätestab, et liikmesriigid 
jätavad „kuni käesoleva direktiivi muudatuste vastuvõtmiseni komisjoni ettepanekul vastavalt 
artikli 18 sätetele” jõusse oma olemasolevad õigusnormid ning kehtestavad nende sätete 
muudatusi ainult kõnealuste osade turu liberaliseerimise eesmärgil (freeze plus lahendus).

1993. aastal esitas komisjon esmakordselt EÜ õigusnormid disainilahenduste õiguskaitse 
kohta. Nõukogul õnnestus jõuda ühisele seisukohale siiski alles 1997. aastal. Euroopa 
Parlament nimetas esimesel lugemisel varuosade disainilahenduste kaitset mitmeosaliste 
toodete (nt mootorsõidukite) remontimise eesmärgil oluliseks poliitiliseks küsimuseks. 
Nõukogu ei olnud siiski suuteline heaks kiitma remontimiseks kasutatavate varuosade 
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disainilahenduste kaitse ühtlustatud sätteid. Teisel lugemisel (22. oktoobril 1997) otsustas 
Euroopa Parlament ülekaaluka enamusega esitada uuesti esimesel lugemisel vastu võetud ja 
nõukogu poolt tähelepanuta jäetud remondi klausli. Kõnealuse sätte eesmärgiks on 
võimaldada disainilahenduse kasutamist mitmeosalise toote remondiks, kui kasutaja pakub 
disainilahenduse õiguse valdajale õiglast ja asjakohast hüvitist. Euroopa Parlament oli 
arvamusel, et see on parim tee riikide üksteisest osaliselt väga erinevate õigussüsteemide 
kohandamiseks antud valdkonnas. Kuna nõukogu jättis Euroopa Parlamendi kõnealused 
muudatusettepanekud ka teisel lugemisel vastu võtmata, algatati vahendusmenetlus. Pikkade 
ja vaevaliste läbirääkimiste tulemusena jõuti seejärel freeze plus lahenduseni sellisel kujul, 
nagu see on lisatud direktiivi 98/71/EÜ artiklisse 14. Direktiivi 98/71/EÜ rakendamise järel
on olukord liikmesriikides mitmeosaliste toodete esialgse välimuse taastamiseks kasutatavate 
varuosade valdkonnas praegu erinev. Raportöör juhib tähelepanu sellele, et eriti 
rahvusvaheliselt võrreldes on olemas erinevaid õiguspraktikaid. Ülemaailmses kontekstis on 
oluline vältida Euroopa jaoks ebasoodsa konkurentsiolukorra tekkimist.

III. Raportööri arvamus

Kuigi direktiivi ettepanek hõlmab põhimõtteliselt kõiki varuosi, mida kasutatakse 
mitmeosalise toote remontimise eesmärgil „selle esialgse välimuse taastamiseks", toimub
arutelu esmajoones kõige olulisema kohaldamisala ehk mootorsõidukite varuosade üle. Ei 
tohiks siiski unustada, et tegemist on disainilahenduste kaitse ulatuse põhimõtteliste 
küsimustega.

Täpselt vastavate varuosade disainilahenduste kaitse küsimuses teisesel turul seisavad 
vastakuti kaks olulist arvamust:

Ühelt poolt on esindatud arvamus, et varuosade disainilahenduste kaitse on 
intellektuaalomandi õiguse loogiliseks tagajärjeks. Selle arvamuse kohaselt oleks varuosade 
esmase ja teisese turu eristamine vastuolus intellektuaalomandi õiguse üldpõhimõtetega.

Teiselt poolt on esindatud arvamus, et disainilahenduste kaitse ei tohiks hõlmata teisese turu 
varuosi, sest see võiks kaasa tuua õigustamatu monopoolse seisundi. Kõnealune arvamus 
kaitseb probleemile kohase lahendusena direktiivi ettepaneku remondi klauslit.

Raportööri arvamuse kohaselt ei arvesta komisjoni esitatud lahendus, mis tähendab, et 
disainilahenduste kaitse ei laiene varuosadele, piisavalt kirjeldatud pingetega erinevate 
osapoolte huvide vahel. Raportööri veendumuse kohaselt peab eelistus kuuluma ajaliselt 
piiritletud disainilahenduste kaitse süsteemile. Et arvestada praktikas kõigi huvitatud 
osapoolte esindajate vajadustega, tundub olevat kõige asjakohasem mitte piirata 
disainilahenduste kaitse perioodi jäiga tähtajaga, vaid lähtuda perioodi määramisel 
mitmeosalise toote mudelitsüklist. Raportöör esitab disainilahenduste kaitse õiguse alase 
lahenduse, mis lähtub sellest, kas uus mudel, milleks on mitmeosaline toode, vastab uue 
iseseisva disainilahenduse kaitse kriteeriumidele direktiivi 98/71/EÜ tähenduses. Pärast seda, 
kui lõpetatakse mudeli seotus disainilahendusega kaitstud uue järgneva mudeliga, lõpeb ka 
eelneva mudeli varuosade disainilahenduste kaitse, mille eesmärgiks on mitmeosalise toote 
esialgse välimuse taastamine. Disainilahenduse kaitse lõpeb ka selle mudeli, mis ei ole 
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järgnev mudel, tootmise lõpetamisega.

Teise võimalusena tuleb kõne alla hüvitiste süsteem, mille puhul saavad sõltumatud tootjad 
toota varuosi mõistliku tasu eest, mis makstakse disainilahenduste õiguse valdajale. 
Liikmesriigid peavad otsustama, kas nad soovivad kõnealust lahendust kasutada. Hüvitiste 
korra ajalise kestuse võivad liikmesriigid määrata kindlaks oma äranägemise järgi. See ei pea 
olema vastavuses mitmeosalise toote toomistsükli ajalise kestusega, pigem võib see olla 
pikem.

Direktiivi ettepanek käsitleb disainilahenduste kaitse küsimusi ega puuduta seetõttu 
mootorsõidukite ja nende varuosade ohutuse küsimusi. Sellele vaatamata võib 
liberaliseerimine avaldada kaudset mõju toodete kvaliteedile ja seega ka ohutusele. Kõnealust 
küsimust käsitlev uuring näitas, et varuosade ohutuse tagamiseks tuleks laiendada 
tüübikinnitusmenetlust ohutuse seisukohalt olulistele varuosadele. Raportööril on seetõttu hea 
meel ettepaneku üle lisada käimasoleva seadusandliku menetluse raames Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi ettepanekusse liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste ning 
kõnealuste sõidukite süsteemide, koostisosade ja iseseisvate tehniliste üksuste tüübikinnituse 
kohta uus artikkel 29 a, millega laiendatakse tüübikinnitusmenetlust ohutuse seisukohalt 
olulistele varuosadele, ja raportöör loodab, et kõnealune ettepanek lisatakse direktiivi.
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