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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2004)0582)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0119/2004),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) kadangi vienintelis dizaino apsaugos 
tikslas yra suteikti išimtines teises į 
gaminio išvaizdą, o ne monopolines teises 
į patį gaminį; kadangi dizaino, kuriam 
nėra jokios kitos praktinės alternatyvos, 
apsauga iš tikrųjų sukurtų gaminio 
monopoliją;  kadangi tokia apsauga 
galėtų pažeisti dizaino apsaugos režimą; 
kadangi, jei trečiosioms šalims būtų leista 
gaminti ir platinti atsargines dalis, 
konkurencija išliktų; kadangi, jei dizaino 
apsauga būtų taikoma atsarginėms 

Išbraukta.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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dalims, trečiosios šalys pažeistų šias teises, 
konkurencija būtų panaikinta, o dizaino 
teisės turėtojas de facto gautų 
monopolines teises į gaminį;

Pakeitimas 2
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) kadangi, siekiant užtikrinti sklandų 
vidaus rinkos funkcionavimą, būtina 
suderinti valstybių narių dizaino apsaugos 
įstatymus dėl saugomų dizainų naudojimo 
sudėtinio gaminio taisymo tikslais, siekiant 
atkurti jo pirminę išvaizdą;

(3) kadangi, siekiant užtikrinti sklandų
vidaus rinkos funkcionavimą, būtina 
suderinti valstybių narių dizaino apsaugos 
įstatymus dėl saugomų dizainų naudojimo 
sudėtinio gaminio taisymo tikslais, siekiant 
atkurti jo pirminę išvaizdą. Atsižvelgiant į 
netiesioginį šių priemonių poveikį 
atsarginių dalių gamybos kokybei ir 
saugumui svarbu, kad pagrindų 
direktyvos dėl motorinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo taikymo sritis 
būtų išplėsta įtraukiant tam tikrų 
saugumo aspektu svarbių atsarginių dalių 
tipo patvirtinimo procedūras.  

Pakeitimas 3
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Dizaino apsaugos tikslas − suteikti 
išimtines teises į gaminio išvaizdą. 
Dizaino apsaugą, kuri iš esmės turėtų būti 
taikoma ir atsarginėms dalims, reikėtų 
apriboti nustatant tinkamą laikotarpį, kad 
būtų galima užtikrinti konkurenciją 
atsarginių dalių rinkoje. Dizaino 
apsaugos galiojimo laikotarpis turėtų 
baigtis, kai visuomenei naudotis 
pateikiamas naujas modelis, kuriam pagal 
direktyvos 98/71/EB nuostatas taikoma 
nauja individuali dizaino apsauga.   
Turėtų būti užtikrinta, kad nustojus 
galioti gaminio dizaino apsaugai, kai 
pasibaigia gamybos ciklas, vartotojai būtų 
tinkamai informuojami apie atsarginių 
dalių kilmę ir rinkdamiesi 
konkuruojančių tiekėjų siūlomas dalis 
turėtų apie jas informacijos.
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Pakeitimas 4
3B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3b) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė numatyti šiam principui 
alternatyvią ir laiko požiūriu neribotą 
atlygio sistemą, jeigu užtikrinama, kad 
teisių turėtojas gauna deramą atlygį už jo 
dizaino naudojimą. Atlygis, mokamas 
kaip kompensacija už teisių, susijusių su 
dizainu, apribojimą, kai dizainas 
naudojamas gaminiu taisyti, turėtų būti 
nustatomas visų pirma atsižvelgiant į 
dizaino sukūrimo išlaidas.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIS

14 straipsnis (Direktyva 98/71/EB)

1. Dizaino teisinė apsauga netaikoma 
dizainui, kuris yra sudėtinio gaminio 
sudedamąja dalimi, naudojama, kaip 
apibrėžta šios direktyvos 12 straipsnio 1 
dalyje, to sudėtinio gaminio taisymo 
tikslias, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą.

(1) Nuo to momento, kai sudėtinis 
gaminys, į kurį įtrauktas arba kurį 
kuriant panaudotas dizainas, pateikiamas 
visuomenei naudoti, dizaino teisinė 
apsauga taikoma dizainui, kuris yra 
sudėtinio gaminio sudedamąja dalimi, 
naudojama, kaip apibrėžta šios direktyvos 
12 straipsnio 1 dalyje, to sudėtinio gaminio 
taisymo tikslias, siekiant atkurti pirminę jo 
išvaizdą. Dizaino apsauga baigia galioti, 
kai sudėtinis gaminys pakeičiamas ir  
visuomenei naudoti pateikiamas naujas 
sudėtinis gaminys, kuriam pagal šią 
direktyvą taikoma nauja individuali 
dizaino apsauga. Dizaino apsauga taip pat 
baigia galioti, kai sudėtinis gaminys 
nebenaudojamas kaip modelis ir teisių 
turėtojas nenumatęs pateikti jį 
pakeičiančio sudėtinio gaminio. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai 
būtų tinkamai informuoti apie atsarginių 
dalių kilmę ir kad rinkdamiesi 
konkuruojančias atsargines dalis turėtų 
apie jas informacijos.

(2) Valstybės narės užtikrina, kad, gaminio 
dizaino apsaugai nustojus galioti dėl 
pasibaigusio gamybos ciklo, vartotojai 
būtų tinkamai informuoti apie atsarginių 
dalių kilmę ir kad rinkdamiesi 
konkuruojančias atsargines dalis turėtų 
apie jas informacijos.
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Pagrindimas

Pranešėjas siūlo iš esmės apriboti atsarginių dalių dizaino apsaugos galiojimą atsižvelgiant į 
atitinkamu gamybos ciklo trukmę ir numatyti, kad dizaino apsauga baigia galioti, kai 
pateikiamas naujas modelis, kuris atitinka sąlygas, kad būtų taikoma individuali dizaino 
apsauga pagal direktyvą 98/71/EEB, arba kai pasibaigia atitinkamo modelio naudojimo 
laikotarpis.     

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

14a straipsnis (naujas) (Direktyva 98/71/EB)

(1a) Į direktyvą įtraukiamas naujas 
straipsnis:

„14a straipsnis

(1) Kaip alternatyvą 14 straipsnio 
nuostatoms valstybės narės gali numatyti, 
kad, nukrypstant nuo 14 straipsnio 
nuostatų, dizainui, kuris yra sudėtinio 
gaminio sudedamoji dalis, naudojama, 
kaip apibrėžta šios direktyvos 12 
straipsnio 1 dalyje, to sudėtinio gaminio 
taisymo tikslais, siekiant atkurti pirminę 
jo išvaizdą, netaikoma dizaino apsauga, 
jei tretieji asmenys, ketinantys naudoti šį 
dizainą:   

i) praneša teisių turėtojui apie numatomą 
dizaino panaudojimą,

ii) sumoka teisių turėtojui tinkamą atlygį 
už dizaino naudojimą, ir 

iii) nuolat teikia teisių turėtojui patikimą 
informaciją apie dizaino panaudojimo 
mastą pagal šias nuostatas. 

(2) Apskaičiuojant tinkamą atlygį visų 
pirma atsižvelgiama į atitinkamam 
dizainui sukurti skirtas investicijas.

(3) Nuostatų dėl atlygio taikymo trukmę 
paliekama nustatyti valstybėms narėms 
savo nuožiūra.“ 
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Pagrindimas

Ši išimtis suteikia valstybėms narėms galimybę numatyti 14 straipsniui alternatyvias 
nuostatas dėl atlygio, užtikrinant, kad teisių turėtojas gautų tinkamą kompensaciją už dizaino 
panaudojimą ir būtų informuojamas apie šio panaudojimo mastą. Šios nuostatos neturėtų būti 
apribotos gamybos ciklo laikotarpio. 
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PAGRINDIMAS 

I. Siūlomos direktyvos turinys 

Šis pasiūlymas yra susijęs su atsarginių dalių, naudojamų atkuriant sudėtinių gaminių
išvaizdą, dizaino apsauga. Jo tikslas – visiškas antrinės atsarginių dalių rinkos liberalizavimas. 
Tai susiję su automobilių pramone, mašinų gamybos, gamybos priemonių ir vartojimo prekių 
pramone. 

Pasiūlymas susijęs tik su antrine atsarginių dalių rinka ir tik su tomis atsarginėmis dalimis, 
kurių dizainas yra svarbus atkuriant gaminio pirminę funkciją arba išvaizdą, kitaip tariant, 
sudėtinio gaminio dalį arba sudedamąją dalį galima pakeisti tik atsargine dalimi, kuri yra 
identiška originaliai daliai (vadinamosios analogiškos atsarginės dalys).

Pagal pasiūlymo dėl direktyvos 1 straipsnį, kuriuo keičiamas Direktyvos 98/71/EB 14 
straipsnis, dizaino teisinė apsauga netaikoma atsarginių dalių antrinėje rinkoje dizainui. 
Numatomas vadinamasis straipsnis dėl remonto, pagal kurį dizaino teisinė apsauga netaikoma 
„dizainui, kuris yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, naudojama, kaip apibrėžta šios 
direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje, to sudėtinio gaminio taisymo tikslais, siekiant atkurti 
pirminę jo išvaizdą“. 

II. Pagrindas 

Pagal 1998 m. spalio 13 d. Direktyvą 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos1 trečiosios šalys 
negali naudotis gaminio išvaizda. Dizaino apsauga suteikiama išimtinai individualaus 
gaminio, sudėtinio gaminio arba sudedamosios dalies naujo ir originalaus dizaino išvaizdai, 
jei dizainas yra naujas ir turi individualių savybių (žr. Direktyvos 98/71/EB 1 ir 3 straipsnius). 

Direktyvos 98/71/EB priėmimo metu buvo neįmanoma suderinti dizaino režimo, taikomo 
vadinamosioms analogiškoms atsarginėms dalims. Todėl Direktyvoje nesuderintas dizaino 
režimas, taikomas atsarginių dalių antrinėje rinkoje, ir neatmetama galimybė saugoti 
atsargines dalis teise į dizainą. Taigi apsauga, taikoma naujos dalies dizainui pirminėje 
rinkoje, taip pat gali būti taikoma atsarginei daliai antrinėje rinkoje. 

Direktyvos 98/71/EB 14 straipsnis numato pereinamojo laikotarpio nuostatą, pagal kurią 
valstybės narės taiko toje srityje galiojančius savo įstatymus ir gali keisti tas nuostatas tik 
siekdamos liberalizuoti atsarginių dalių rinką („freeze plus“ sprendimas), „kol pagal 18 
straipsnio nuostatas nebus Komisijos siūlymu priimtos šios direktyvos pataisos“. 

Komisija EB teisės nuostatas dėl dizaino apsaugos pirmą kartą pasiūlė priimti 1993 metais. 
Vis dėlto Taryba savo bendrąją poziciją priėmė tik 1997 metais. Europos Parlamentas per 
pirmąjį svarstymą atsarginių dalių, naudojamų sudėtinio gaminio (pvz., automobilio) taisymo 
tikslais, dizaino apsaugą pripažino svarbiu politiniu klausimu. Tačiau Taryba nepritarė 

  
1 OL L 289, 1998 10 28, p. 28.
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suderintoms nuostatoms dėl atsarginių dalių, naudojamų taisymo tikslais, dizaino apsaugos. 
1997 m. spalio 22 d. Europos Parlamentas per antrąjį svarstymą balsų dauguma nusprendė iš 
naujo pasiūlyti per pirmąjį svarstymą priimtą ir Tarybos atmestą straipsnį dėl remonto. Šioje 
nuostatoje turėtų būti sudarytos sąlygos naudotis dizainu sudėtinio gaminio taisymo tikslais, 
jei naudotojas sumoka dizaino teisės turėtojui teisingą ir tinkamą atlygį. Parlamento nuomone, 
šitaip būtų geriausiai suderintos labai skirtingos įvairių ES valstybių narių šios srities teisės 
nuostatos. Kadangi Taryba nepritarė ir šiam Parlamento antrojo svarstymo pakeitimui, buvo 
pradėta taikinimo procedūra. Po ilgų ir sunkių derybų buvo pasiektas vadinamasis „freeze 
plus“ sprendimas, įtvirtintas Direktyvos 98/71/EB 14 straipsnyje. Šiuo metu, įgyvendinus 
Direktyvą 98/71/EB, valstybėse narėse atsarginių dalių, naudojamų taisant sudėtinį gaminį 
siekiant atkurti jo pirminę išvaizdą, režimai yra skirtingi. Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad 
kaip tik tarptautiniu atžvilgiu yra skirtinga teisinė praktika. Svarbu, kad nebūtų pakenkta 
Europos konkurencingumui. 

III. Pranešėjo požiūris 

Nors pasiūlymas dėl direktyvos iš esmės apima visas atsargines dalis, naudojamas „sudėtinio 
gaminio taisymo tikslais, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą“, visų pirma jis svarstomas 
atsižvelgiant į jos svarbiausią taikymo sritį, t. y. į automobilių atsargines dalis. Vis dėlto 
nereikėtų pamiršti, kad kalbama apie esminius teisinės dizaino apsaugos taikymo klausimus. 

Dėl vadinamųjų analogiškų atsarginių dalių antrinėje rinkoje vyrauja dvi pagrindinės viena 
kitai prieštaraujančios nuomonės.

Viena, laikomasi požiūrio, kad atsarginių dalių apsauga yra logiška intelektinės nuosavybės 
teisės išdava. Remiantis šiuo požiūriu, skirtumų tarp pirminės ir antrinės atsarginių dalių rinkų 
įtvirtinimas prieštarautų intelektinės nuosavybės teisės principams. 

Antra, ginamas požiūris, kad teisinė dizaino apsauga neturėtų būti taikoma atsarginėms dalims 
antrinėje rinkoje, nes tai reikštų nepagrįstų monopolinių teisių suteikimą. Remiantis šiuo 
požiūriu, tinkamas problemos sprendimas būtų pasiūlyme dėl direktyvos numatytas straipsnis 
dėl remonto. 

Pranešėjo nuomone, Komisijos pasiūlytame sprendime, pagal kurį atsarginėms dalims išvis 
netaikoma dizaino apsauga, nepakankamai atsižvelgiama į dėl skirtingų interesų susidariusią 
įtampą. Pranešėjas įsitikinęs, kad tinkamesnė būtų sistema, pagal kurią teisinė dizaino 
apsauga būtų taikoma tam tikrą laiką. Siekiant praktiškai atsižvelgti į visų suinteresuotųjų 
šalių poreikius, tikslingiau būtų ne griežtai apibrėžti dizaino apsaugos laikotarpį, o susieti jį su 
sudėtinio gaminio naudojimo kaip modelio ciklu. Pranešėjas siūlo teisinės dizaino apsaugos 
sprendimą, kuris būtų paremtas tuo, ar naujas modelis (sudėtinis gaminys) atitinka naujo 
individualių savybių turinčio dizaino, kuriam taikoma apsauga, kriterijus, kaip nustatyta 
Direktyvoje 98/71/EB. Jei modelis pakeičiamas paskesniu modeliu, kuriam taikoma dizaino 
apsauga, pirmesnio modelio atsarginėms dalims, naudojamoms siekiant atkurti sudėtinio 
gaminio pirminę išvaizdą, apsauga nebetaikoma. Dizaino apsauga taip pat nebetaikoma nuo 
momento, kai nutraukiama modelio gamyba nepradedant paskesnių modelių gamybos. 
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Alternatyva galėtų būti atlygio sistema, pagal kurią sistemą nepriklausomi gamintojai galėtų 
gaminti atsargines dalis už tinkamą atlygį, kuris būtų mokamas dizaino teisės turėtojui. 
Valstybė narė turi nuspręsti, ar taikys tokią sistemą. Be to, ji savo nuožiūra turi nustatyti, 
kokia bus nuostatos dėl atlygio taikymo trukmė. Nuostatos taikymo trukmė nebūtinai turi 
atitikti tam tikro sudėtinio gaminio gamybos ciklą, t. y. gali būti ir ilgesnė. 

Pasiūlyme dėl direktyvos nagrinėjamos teisinės dizaino apsaugos problemos, o ne 
automobilių ir jų atsarginių dalių saugumo klausimai. Vis dėlto liberalizavimas gali turėti 
netiesioginės įtakos gaminio kokybei ir kartu saugumui. Šiuo klausimu parengtoje studijoje 
konstatuojama, kad, siekiant užtikrinti atsarginių dalių saugumą, atsarginėms dalims, nuo 
kurių priklauso saugumas, taip pat turėtų būti taikoma gaminio tipo patvirtinimo procedūra.
Todėl pranešėjas pritaria pasiūlymui į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir 
atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo įtraukti naują 29a straipsnį, kuriame būtų numatyta 
taikyti gaminio tipo patvirtinimo procedūrą atsarginėms dalims, nuo kurių priklauso 
saugumas, ir tikisi, kad direktyvoje bus atsižvelgta į šį pasiūlymą. 
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