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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi mallien oikeudellisesta 
suojasta annetun direktiivin 98/71/EY muuttamisesta
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0582)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0119/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Mallisuojan ainoana tarkoituksena on 
myöntää yksinoikeus tuotteen ulkoasuun, 
ei monopolia itse tuotteeseen. Jos suoja 
annetaan mallille, jolle ei ole 
käyttökelpoista vaihtoehtoa, tuloksena on 
tosiasiallinen monopoli tuotteeseen. 
Tällaista suojaa voitaisiin pitää lähes 
mallisuojajärjestelmän väärinkäyttönä. 
Kun kolmansilla osapuolilla on 
mahdollisuus valmistaa ja toimittaa 

Poistetaan.

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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varaosia, kilpailu pysyy yllä. Jos 
mallisuoja taas ulotetaan varaosiin, nämä 
kolmannet osapuolet loukkaisivat 
mallisuojan haltijan oikeuksia, kilpailu 
häviäisi ja mallisuojan haltija saisi 
tosiasiallisen monopolin tuotteeseensa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Sisämarkkinoitten toiminnan 
sujuvuuden nimissä on tarpeen lähentää 
jäsenvaltioiden mallisuojalainsäädäntöä 
siltä osin kuin on kyse suojattujen mallien 
käytöstä moniosaisen tuotteen 
korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun 
palauttamiseksi.

(3) Sisämarkkinoitten toiminnan 
sujuvuuden nimissä on tarpeen lähentää 
jäsenvaltioiden mallisuojalainsäädäntöä 
siltä osin kuin on kyse suojattujen mallien 
käytöstä moniosaisen tuotteen 
korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun 
palauttamiseksi. Koska asialla on välillisiä 
vaikutuksia tuotteiden laatuun ja 
tuoteturvallisuuteen, on tärkeää ulottaa 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
annettu puitedirektiivi koskemaan tiettyjä 
turvallisuuden kannalta olennaisia 
varaosia.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Mallisuojan tarkoituksena on 
myöntää yksinoikeus tuotteen ulkoasuun. 
Mallisuojan, joka olisi periaatteessa 
ulotettava koskemaan myös varaosia, 
kesto olisi rajoitettava kohtuulliseksi 
ajaksi, jotta varmistetaan kilpailu 
varaosamarkkinoilla. Mallisuojan olisi 
lakattava silloin, kun tehdään tunnetuksi 
uusi malli, jolle on myönnetty direktiivissä 
98/71/EY tarkoitettu itsenäinen 
mallisuoja.
Olisi varmistettava, että heti kun tuotteen 
mallisuoja on lakannut mallikierron 
päättymisen seurauksena, kuluttajille 
annetaan asianmukaiset tiedot varaosien 
alkuperästä, jotta he pystyvät tekemään 
tietoon perustuvan valinnan toistensa 
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kanssa kilpailevien osien välillä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 3 B KAPPALE (uusi)

(3 b) Jäsenvaltioille olisi jätettävä 
mahdollisuus ottaa tämän periaatteen 
sijasta käyttöön korvausjärjestelmä, jonka 
ei tarvitse olla ajallisesti rajoitettu, 
kunhan varmistetaan, että 
oikeudenhaltija saa kohtuullisen
korvauksen mallin käytöstä. Korvauksen, 
joka maksetaan mallioikeudesta johtuvien 
oikeuksien rajoittamisesta, kun mallia 
käytetään korjaustarkoituksiin, olisi 
määräydyttävä ensisijaisesti kyseisen 
mallin kehityskustannusten perusteella.

Tarkistus 5
1 ARTIKLA

14 artikla (direktiivi 98/71/EY)

1. Mallisuojaa ei myönnetä mallille, joka 
sisältyy moniosaisen tuotteen osaan, jota 
käytetään tämän direktiivin 12 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla kyseisen 
moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen 
alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi.

1. Mallisuoja mallille, joka sisältyy 
moniosaisen tuotteen osaan, jota käytetään 
tämän direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen 
tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen 
ulkoasun palauttamiseksi, on voimassa 
siitä hetkestä alkaen, kun moniosainen 
tuote, johon malli sisältyy tai jonka 
yhteydessä mallia käytetään, tulee 
tunnetuksi; mallisuoja lakkaa heti kun 
moniosaista tuotetta seuraava 
moniosainen tuote, jolla on tässä 
direktiivissä tarkoitettu itsenäinen 
mallisuoja, tulee tunnetuksi. Mallisuoja 
lakkaa myös siinä tapauksessa, että
moniosainen tuote poistuu käytöstä eikä 
oikeudenhaltijalla ole sen seuraajaksi 
uutta moniosaista tuotetta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajille annetaan asianmukaiset tiedot 
varaosien alkuperästä, jotta he pystyvät 
tekemään tietoon perustuvan valinnan 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
heti kun tuotteen mallisuoja on lakannut 
mallikierron päättymisen seurauksena, 
kuluttajille annetaan asianmukaiset tiedot 
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toistensa kanssa kilpailevien osien välillä.” varaosien alkuperästä, jotta he pystyvät 
tekemään tietoon perustuvan valinnan 
toistensa kanssa kilpailevien osien välillä.”

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että varaosien mallisuoja rajoitetaan periaatteessa kulloiseenkin 
mallikiertoon ja että mallisuoja lakkaa heti kun mallia seuraa uusi malli, joka täyttää 
direktiivissä 98/71/EY tarkoitun itsenäisen mallisuojan ehdot, tai malli poistuu käytöstä.

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

14 a artikla (uusi) (direktiivi 98/71/EY)

(1 a) Lisätään direktiiviin artikla
seuraavasti:

"14 a artikla
1. Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtona 14 
artiklan säännöksille säätää, että 14 
artiklasta poiketen mallisuojaa ei ole 
mallilla, jota käytetään moniosaisen 
tuotteen osana 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen 
tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen 
ulkoasun palauttamiseksi, jos kolmas 
osapuoli, joka haluaa käyttää mallia,
(i) ilmoittaa oikeudenhaltijalle mallin 
aiotusta käytöstä,
(ii) maksaa oikeudenhaltijalle
kohtuullisen korvauksen mallin käytöstä 
ja
(iii) tiedottaa oikeudenhaltijalle 
säännöllisesti ja luotettavasti, missä 
laajuudessa hän käyttää mallia näiden 
säännösten perusteella.
2. Kohtuullisen korvauksen laskennassa 
otetaan ensisijaisesti huomioon kyseisen 
mallin kehitykseen käytetyt investoinnit.
3. Jäsenvaltiot voivat päättää tällaisen 
korvausjärjestelyn kestosta."
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Perustelu

Tällä poikkeusjärjestelyllä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus säätää 14 artiklan 
vaihtoehtona korvausjärjestelystä, jolloin on varmistettava, että oikeudenhaltija saa 
kohtuullisen korvauksen mallin käytöstä ja että hänelle tiedotetaan käytön laajuudesta; 
järjestelyä ei tarvitse rajoittaa ajallisesti tuotantosykliin.
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PERUSTELUT

I. Ehdotetun direktiivin sisältö

Ehdotettu direktiivi koskee sellaisten varaosien mallisuojaa, jotka on tarkoitettu moniosaisten 
tuotteitten alkuperäisen ulkoasun palauttamiseen. Tavoitteena on vapauttaa täydellisesti 
varaosien jälkimarkkinat. Asia koskee ensisijaisesti moottoriajoneuvoteollisuutta, mutta myös 
koneita, investointihyödykkeitä ja kulutustavaroita.

Ehdotuksessa käsitellään yksinomaan varaosien jälkimarkkinoita ja vain sellaisten varaosien,
joissa malli on ratkaiseva tuotteen alkuperäisen ulkoasun tai toiminnan palauttamiseksi, so. 
moniosaisen tuotteen osa voidaan korvata ainoastaan alkuperäisosan kanssa identtisellä 
varaosalla ("täysin vastaavat" varaosat).

Ehdotetun direktiivin 1 artiklalla, jolla muutetaan direktiivin 98/71/EY 14 artiklaa, suljetaan 
nämä jälkimarkkinoilla kaupattavat varaosat pois mallisuojan piiristä. Sillä otetaan käyttöön 
niin kutsuttu korjauslauseke, jonka mukaan mallisuojaa ei ole "mallilla, jota käytetään 
moniosaisen tuotteen osana 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen 
tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi".

II. Taustaa

Mallien oikeudellisesta suojasta 13. lokakuuta 1998 annetun direktiivin 98/71/EY1 nojalla 
tuotteen ulkoasu voidaan suojata kolmansien osapuolten käytöltä. Mallisuoja antaa 
yksinoikeuden uuteen ja alkuperäiseen malliin, joka koskee yksittäisen tuotteen, moniosaisen 
tuotteen tai osan ulkoasua (ks. direktiivin 98/71/EY 1 ja 3 artikla).

Direktiivin 98/71/EY antamisen aikaan ei ollut mahdollista päästä yksimielisyyteen nk. täysin 
vastaavien varaosien mallisuojan yhdenmukaistamisesta. Siksi direktiivillä ei ole 
yhdenmukaistettu mallioikeutta varaosien jälkimarkkinoiden osalta eikä suljettu varaosia pois 
mallisuojan piiristä. Näin ollen ensimarkkinoilla kaupattavien uusien osien mallisuojaa 
voidaan soveltaa samalla tavalla myös jälkimarkkinoilla kaupattaviin varaosiin.

Direktiivin 98/71/EY 14 artiklassa annetaan siirtymäsäännös, jonka mukaan "siihen saakka 
kunnes direktiivin tarkistukset on hyväksytty komission ehdotuksesta 18 artiklan säännösten 
mukaisesti", jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa nykyiset asiaa koskevat säädöksensä, ja ne 
saavat tehdä niihin muutoksia vain, jos tarkoituksena on kyseisten osien markkinoiden 
vapauttaminen ("freeze plus" -ratkaisu).

Komissio ehdotti jo vuonna 1993 yhteisön säännöksiä mallien oikeudellisesta suojasta, mutta 
vasta 1997 neuvosto kykeni sopimaan yhteisestä kannasta. Euroopan parlamentti katsoi 
ensimmäisessä käsittelyssä, että moniosaisten tuotteiden (kuten moottoriajoneuvojen) 
korjaamiseen käytettävien varaosien mallisuoja on tärkeä poliittinen kysymys. Neuvosto ei 
kuitenkaan kyennyt hyväksymään yhdenmukaisia säännöksiä korjaamiseen käytettävien 

  
1 EYVL L 289, 28.10.1998, s. 28.
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varaosien mallisuojasta. Parlamentti päätti toisessa käsittelyssä 22. lokakuuta 1997 
ylivoimaisella enemmistöllä ehdottaa uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä ja 
neuvoston huomioimatta jättämää "korjauslauseketta". Sen mukaan mallia saisi käyttää 
moniosaisen tuotteen korjaamiseen, kunhan käyttäjä tarjoaa mallin oikeudenhaltijalle 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen korvauksen. Parlamentti oli sitä mieltä, että näin voitaisiin 
parhaiten lähentää alan kansallisia oikeusjärjestelmiä, jotka eroavat toisistaan osittain 
hyvinkin suuresti. Koska neuvosto ei hyväksynyt tätä parlamentin toisen käsittelyn ehdotusta, 
käynnistettiin sovittelumenettely. Pitkällisten ja vaikeiden neuvottelujen tulokena päädyttiin 
"freeze plus" -ratkaisuun, joka on kirjattu direktiivin 98/71/EY 14 artiklaan. Direktiivin 
98/71/EY täytäntöönpanon jälkeen jäsenvaltiot soveltavat tällä hetkellä erilaisia käytäntöjä 
moniosaisten tuotteiden alkuperäisen ulkoasun palauttamiseen käytettäviin varaosiin. 
Esittelijä huomauttaa, että varsinkin kansainvälisessä vertailussa on erilaisia oikeuskäytäntöjä. 
Maailmanlaajuisessa yhteydessä on tärkeää välttää Euroopalle koituvat kilpailuhaitat.

III. Esittelijän kanta

Vaikka ehdotettu direktiivi kattaa periaatteessa kaikki varaosat, joita käytetään moniosaisten 
tuotteiden korjaamiseen "niiden alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi", sitä käsitellään 
ensisijaisesti sen tärkeimmän soveltamisalan eli moottoriajoneuvojen varaosien 
näkökulmasta. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että kyse on mallisuojan kattavuuden 
periaatteellisista seikoista.

Kun puhutaan mallisuojasta "täysin vastaavien" varaosien jälkimarkkinoilla, vastakkain on 
kaksi tärkeää näkemystä:

Toisaalta vallitsee käsitys, että varaosien mallisuoja on looginen seuraus teollis- ja 
tekijänoikeudesta. Tämän käsityksen mukaan eron tekeminen varaosien ensi- ja 
jälkimarkkinoiden välille olisi ristiriidassa teollis- ja tekijänoikeuden yleisten periaatteiden 
kanssa. 

Toisaalta ollaan sitä mieltä, että mallisuojaa ei pitäisi ulottaa jälkimarkkinoilla käytettäviin 
varaosiin, koska muuten voi syntyä perusteettomia monopoliasemia. Tässä mielessä 
direktiiviehdotuksen korjauslauseke puolustaa paikkaansa sopivana keinona ratkaista 
ongelma.

Esittelijän mielestä komission ehdottamassa ratkaisussa, jonka mukaan mallisuojaa ei pitäisi 
ulottaa varaosiin jälkimarkkinoilla, ei ole otettu riittävästi huomioon näitä eri osapuolten 
intressien välisiä jännitteitä. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että parempi olisi järjestelmä, jossa 
mallisuojan voimassaoloaika olisi rajoitettu. Jotta voidaan ottaa huomioon kaikkien 
asianosaisten käytännön intressit, olisi järkevintä olla sitomatta mallisuojan voimassaoloaikaa 
jäykkiin määräaikoihin ja kytkeä se mieluummin moniosaisen tuotteen mallikiertoon. 
Esittelijä ehdottaa mallioikeudellista ratkaisua, joka perustuu siihen, täyttääkö uusi malli –
moniosainen tuote – direktiivissä 98/71/EY tarkoitetun itsenäisen mallisuojan kriteerit. Jos 
malli korvataan mallisuojatulla uudella mallilla, lakkaa mallisuoja myös edeltävän mallin 
varaosilta, joita käytetään moniosaisen tuotteen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseen. 
Mallisuoja lakkaa myös sillä hetkellä, kun malli, jolla ei ole seuraajaa, poistuu tuotannosta.
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Vaihtoehtona voidaan harkita korvausjärjestelmää, jossa riippumattomat tuottajat voivat 
mallioikeuden haltijalle maksettavaa kohtuullista korvausta vastaan valmistaa varaosia. 
Jäsenvaltion on päätettävä itse, turvautuuko se tähän vaihtoehtoon. Jäsenvaltiot voivat oman 
harkintansa mukaan päättää korvausjärjestelmän kestosta. Sen ei tarvitse vastata moniosaisen 
tuotteen kulloistakin tuotantosykliä, vaan se voi ulottua myös pidemmälle.

Direktiiviehdotuksessa käsitellään mallisuojakysymyksiä, eikä se siksi koske 
moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien turvallisuutta. Markkinoiden vapauttamisella voi 
kuitenkin olla välillisiä vaikutuksia tuotteiden laatuun ja siten myös tuoteturvallisuuteen. 
Asiasta tehdyn tutkimuksen mukaan tyyppihyväksyntämenettely olisi ulotettava koskemaan 
tiettyjä turvallisuuden kannalta olennaisia varaosia, jotta varmistetaan varaosien turvallisuus. 
Siksi esittelijä pitää myönteisenä, että lainsäädäntömenettelyssä, joka koskee ehdotusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
sekä näissä kyseisissä ajoneuvoissa käytettävien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten 
yksiköiden tyyppihyväksynnästä, on ehdotettu lisättäväksi uusi 29 a artikla, jolla 
tyyppihyväksyntämenettely ulotetaan koskemaan turvallisuuden kannalta olennaisia varaosia, 
ja esittelijä toivoo, että ehdotus päätyy direktiiviin.


