
PR\640008PT.doc PE 380.965v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Assuntos Jurídicos

PROVISÓRIO
2004/0203(COD)

6.12.2006

***I
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera 
a Directiva 98/71/CE, relativa à protecção legal de desenhos e modelos

(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Relator: Alexander Radwan

Relator de parecer (*): Manuel Medina Ortega, da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores

(*) Cooperação reforçada entre comissões - Artigo 47° do Regimento



PE 380.965v01-00 2/12 PR\640008PT.doc

PT

PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a 
Directiva 98/71/CE, relativa à protecção legal de desenhos e modelos

(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0582)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95° do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0119/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1

(1) Considerando que o único objectivo da 
protecção de desenhos ou modelos é 
conceder direitos exclusivos sobre a 
aparência de um produto, mas não um 
monopólio relativo ao produto em si; que 
a protecção de desenhos ou modelos em 
relação aos quais não haja alternativa 
prática conduz a uma situação de 
monopólio de facto; que, se se conceder a 
terceiros autorização para fabricar e

Suprimido

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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distribuir peças sobresselentes, a 
concorrência se mantém; que, se a 
protecção de desenhos ou modelos se 
estender também às peças sobresselentes, 
aqueles terceiros violariam estes direitos, 
a concorrência seria eliminada e os 
titulares dos direitos sobre desenhos ou 
modelos deteriam um monopólio de facto 
sobre os produtos; 

Alteração 2
CONSIDERANDO 3

(3) Considerando que, por conseguinte, 
para um funcionamento adequado do 
mercado interno, é necessário aproximar as 
legislações dos Estados-Membros em 
matéria de protecção de desenhos ou 
modelos no que se refere à utilização de 
desenhos ou modelos protegidos para 
efeitos de reparação de produtos 
complexos, de modo a restituir-lhes a 
aparência original; 

(3) Considerando que, por conseguinte, 
para um funcionamento adequado do 
mercado interno, é necessário aproximar as 
legislações dos Estados-Membros em 
matéria de protecção de desenhos ou 
modelos no que se refere à utilização de 
desenhos ou modelos protegidos para 
efeitos de reparação de produtos 
complexos, de modo a restituir-lhes a 
aparência original; que, face ao impacto 
indirecto dessas medidas na qualidade e 
segurança das peças sobresselentes, se 
revela importante tornar extensiva a 
directiva-quadro relativa ao procedimento 
de homologação de veículos ao 
procedimento aplicável a determinadas 
peças sobresselentes relevantes por razões 
de segurança.

Alteração 3
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) Considerando que o objectivo da
protecção dos desenhos ou modelos 
consiste em garantir direitos exclusivos 
sobre a aparência de um produto; que a 
protecção dos desenhos ou modelos, que 
deveria, em princípio, ser igualmente 
extensiva às peças sobresselentes, deveria 
ser limitada a um período de tempo
adequado, a fim de garantir a 
concorrência no mercado das peças 
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sobresselentes; que o período de protecção 
dos desenhos ou modelos deveria expirar 
no momento em que se ponha à 
disposição do público um novo modelo a 
que se conceda uma nova protecção 
específica de desenho ou modelo na 
acepção da Directiva 98/71/CE; que 
importa assegurar que, uma vez expirada 
a protecção do desenho ou modelo de um 
produto no final do ciclo de vida de um
modelo, os consumidores sejam 
devidamente informados sobre a origem 
das peças sobresselentes, por forma a 
poderem escolher com conhecimento de 
causa entre peças sobresselentes 
concorrentes entre si;

Alteração 4
CONSIDERANDO 3 TER (novo)

(3 ter) Considerando que, em alternativa a 
este princípio, cumpre deixar ao livre 
arbítrio dos Estados-Membros a 
introdução de um sistema de 
remuneração que não tem, 
necessariamente, de ter um período de
duração limitada quando se garanta que o 
titular dos direitos receba uma 
remuneração adequada pela utilização do 
desenho ou modelo; que a remuneração, 
que deverá ser paga a título de 
compensação pela restrição dos direitos 
relativos ao desenho ou modelo no 
contexto da sua utilização para fins de 
reparação, deveria ser definida, 
primordialmente, em função dos custos de 
desenvolvimento do desenho ou modelo 
em causa;

Alteração 5
ARTIGO 1

Artigo 14 (Directiva 98/71/CE)

1. Não existe protecção a título de desenho 
ou modelo para os desenhos ou modelos 

1. Existe protecção a título de desenho ou 
modelo para os desenhos ou modelos que 
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que constituam componentes de produtos 
complexos utilizados, na acepção do n.º 1 
do artigo 12.º, para efeitos de reparação 
destes produtos complexos no sentido de 
lhes restituir a aparência original.

constituam componentes de produtos 
complexos utilizados, na acepção do n.º 1 
do artigo 12.º, para efeitos de reparação 
destes produtos complexos no sentido de 
lhes restituir a aparência original, a partir 
do momento em que um produto 
complexo em que o desenho ou modelo 
seja incorporado ou no qual seja aplicado 
é tornado acessível ao público; a 
protecção a título de desenho ou modelo 
expira quando um novo produto complexo 
que preencha as exigências de novidade e 
de singularidade, na acepção da presente 
directiva, é, por seu turno, posto à 
disposição do público. A protecção de um 
desenho ou modelo expira igualmente 
quando o produto complexo perde a
qualidade de modelo e o titular de 
direitos não prevê nenhum produto 
complexo de substituição.

2. Os Estados-Membros devem certificar-
se de que os consumidores sejam 
devidamente informados acerca da 
proveniência das peças sobresselentes, de 
modo a poderem escolher de forma 
esclarecida entre peças sobresselentes 
concorrentes.

2. Os Estados-Membros devem certificar-
se de que, logo que a protecção de um 
desenho ou modelo de um produto tenha 
expirado em virtude de o ciclo de vida do 
modelo ter chegado ao seu termo, os 
consumidores sejam devidamente 
informados acerca da proveniência das 
peças sobresselentes, de modo a poderem 
escolher de forma esclarecida entre peças 
sobresselentes concorrentes.

Justificação

O relator propõe limitar a protecção dos desenhos ou modelos das peças sobresselentes ao 
ciclo de vida de cada modelo e deixar expirar a protecção dos desenhos ou modelos desde 
que surja um novo modelo que preencha as condições necessárias à criação de uma nova 
protecção singular dos desenhos ou modelos na acepção da Directiva 98/71/CE ou logo que 
o modelo existente expire.

Alteração 6
ARTIGO 1, NÚMERO 1 BIS (novo)

Artigo 14 bis (novo) (Directiva 98/71/CE)

1 bis. É inserido, na directiva, o seguinte
artigo:
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"Artigo 14° bis
1. Em alternativa ao disposto no artigo 
14°, os Estados-Membros podem prever 
que, em derrogação ao mesmo artigo, a 
protecção a título de desenho ou modelo 
não se aplique aos desenhos ou modelos 
que, enquanto componentes de um 
produto complexo na acepção no n° 1 do 
artigo 12°, sejam utilizados com o 
objectivo de viabilizar a reparação desse 
produto complexo, visando restituir-lhe a 
sua aparência original, quando um 
terceiro que pretenda utilizar o desenho
ou modelo 
(i) comunique ao titular de direitos a 
utilização prevista do desenho ou modelo,
(ii) pague ao titular de direitos uma 
compensação adequada pela utilização do 
desenho ou modelo e
(iii) informe, de modo regular e fiável, o 
titular de direitos sobre o alcance da 
utilização do desenho ou modelo com 
base nas presentes disposições.
2. O cálculo da retribuição adequada terá, 
primordialmente, em conta o investimento 
no desenvolvimento do desenho ou 
modelo em causa.
3. O período de duração do regime de
retribuição é da competência dos Estados-
Membros. 

Justificação

Esta derrogação permite aos Estados-Membros prever um regime alternativo à solução 
prevista no artigo 14°, contexto em que cumpre assegurar que o titular de direitos receba 
uma compensação adequada pela utilização do desenho ou modelo e seja informado sobre a 
dimensão dessa utilização; o período de duração de um tal regime não necessita de ser 
restringido a um ciclo de produção.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Teor da proposta de directiva

A presente proposta de directiva respeita à protecção legal de desenhos e modelos de peças 
sobresselentes, que visam restituir aos produtos complexos a sua aparência inicial. Visa a 
mesma a liberalização total do mercado secundário de peças sobresselentes, aplicando-se, 
assim, à indústria automóvel, mas também à indústria mecânica e à da produção de bens de 
investimento e de consumo.

A proposta reporta-se exclusivamente ao mercado secundário de peças sobresselentes 
(mercado de pós-venda) e aplica-se apenas às peças sobresselentes cujo modelo deva ser 
obrigatoriamente utilizado para restituir a função ou a aparência original de um produto, o que 
significa que a peça ou componente do produto complexo só pode ser substituída por uma 
peça idêntica à peça de origem (peças sobresselentes must-match).

O artigo 1° da proposta de directiva que altera o artigo 14° da Directiva 98/71/CE, exclui 
doravante as peças sobresselentes do mercado secundário da protecção dos desenhos e 
modelos. É introduzida uma denominada cláusula de reparação, segundo a qual a protecção a 
título de desenho ou modelo não existe "para os desenhos ou modelos que constituam 
componentes de produtos complexos utilizados, na acepção do n° 1 do artigo 12°, para 
efeitos de reparação destes produtos complexos no sentido de lhes restituir a aparência 
original".

II. Contexto

Em conformidade com a Directiva 98/71/CE, relativa à protecção legal de desenhos e 
modelos1, de 13 de Outubro de 1998, a aparência de um produto é protegida contra a sua 
utilização por terceiros. A protecção dos desenhos e modelos concede direito de exclusividade 
no que respeita à aparência de um produto individual, de um produto complexo ou de uma 
peça, desde que o desenho ou modelo seja novo e possua carácter singular (cf. artigos 1º e 3º 
da Directiva 98/71/CE).

Aquando da adopção da Directiva 98/71/CE não foi possível lograr um consenso 
relativamente à harmonização da protecção dos desenhos e modelos para as peças 
sobresselentes must-match. Assim sendo, a directiva não prevê a harmonização do direito 
relativo ao desenho ou modelo no tocante ao mercado de peças sobresselentes, a jusante, e 
não exclui actualmente as peças sobresselentes da protecção dos desenhos e modelos. A 
protecção concedida à nova peça do mercado primário pode, por conseguinte, ser em igual 
medida aplicável à peça sobresselente no mercado secundário ou no mercado de peças 
sobresselentes.

O artigo 14° da Directiva 98/71/CE prevê uma disposição transitória, nos termos da qual os 
Estados-Membros "enquanto não tiverem sido adoptadas alterações à presente directiva, sob 
proposta da Comissão, nos termos do artigo 18°", manterão em vigor as respectivas 
disposições jurídicas existentes neste domínio e apenas as poderão alterar quando tal conduzir 

  
1 JO L 289, de 28.10.1998, p. 28.
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a uma liberalização do comércio de tais componentes (solução freeze-plus).

Em 1993, a Comissão propora, pela primeira vez, disposições jurídicas comunitárias 
aplicáveis à protecção legal de desenhos e modelos. Todavia, foi apenas em 1997 que o 
Conselho conseguiu acordar numa posição comum. Em primeira leitura, o Parlamento 
Europeu havia qualificado a protecção de desenhos e modelos de peças sobresselentes para a 
reparação de produtos complexos (como os veículos automóveis) como uma questão política 
fundamental. Todavia, não foi dado ao Conselho aprovar disposições harmonizadas relativas à 
protecção de desenhos ou modelos de peças sobresselentes para fins de reparação. Na segunda 
leitura, realizada em 22 de Outubro de 1997, o Parlamento decidiu, por esmagadora maioria, 
apresentar novamente a "cláusula de reparação", aprovada em primeira leitura e ignorada pelo 
Conselho. Esta disposição deveria permitir a utilização de um desenho ou modelo para fins de 
reparação de um produto complexo, desde que o utilizador proponha ao titular dos direitos 
sobre o desenho ou modelo uma remuneração justa e adequada. O Parlamento considerava ser 
esta a melhor via de aproximação dos regimes jurídicos nacionais, assaz divergentes nesta 
matéria. Uma vez que o Conselho rejeitou, mais uma vez, em segunda leitura, estas 
modificações propostas pelo Parlamento, teve início o processo de conciliação. As longas e 
difíceis negociações conduziram, então, à solução denominada como "freeze plus", constante 
do artigo 14° da Directiva 98/71/CE. Após a transposição da Directiva 98/71/CE, a situação 
relativa às peças sobresselentes que visam restituir aos produtos complexos a sua aparência de 
origem varia consideravelmente consoante os Estados-Membros. O relator salienta que as 
práticas jurídicas variam a nível internacional. Trata-se de evitar desvantagens concorrenciais, 
no contexto global, para a Europa.

III. Posição do relator

Embora a proposta de directiva abranja, em princípio, todas as peças sobresselentes relevantes 
no contexto da reparação de um produto complexo "a fim de lhe restituir a sua aparência de
origem", o debate de que é objecto incide, fundamentalmente, no seu domínio de aplicação 
mais importante, nomeadamente no das peças sobresselentes para os veículos automóveis. 
Cumpre, porém, não esquecer que se trata de questões fundamentais relativas ao alcance da 
protecção dos desenhos e modelos.

Em confronto encontram-se duas concepções de importância fundamental sobre a questão dos 
desenhos e modelos em casos de peças sobresselentes must-match no mercado secundário.

Por um lado, a protecção de desenhos e modelos aplicável a peças sobresselentes seria a 
consequência lógica do direito de propriedade intelectual. Segundo essa concepção, uma 
distinção entre mercado primário e mercado secundário de peças sobresselentes contrariaria 
os princípios gerais do direito de propriedade intelectual.

Por outro lado, a protecção dos desenhos e modelos não deveria ser extensiva às peças 
sobresselentes no mercado secundário, porquanto daria origem a posições de monopólio 
injustificadas. Segundo esta concepção, a cláusula de reparação contida na proposta de 
directiva seria a solução adequada ao problema.

No entender do relator, a solução proposta pela Comissão, que implica a inexistência de 
protecção dos desenhos e modelos no respeitante às peças sobresselentes, não tem 
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devidamente em conta esta relação de força entre os diferentes interesses em jogo. É
convicção do relator que se impõe privilegiar um sistema que preveja uma protecção dos 
desenhos ou modelos de duração limitada. A solução mais judiciosa, no intuito de ter em 
conta as necessidades de todas as partes interessadas, consistiria, não em estabelecer um prazo 
fixo para a duração da protecção dos desenhos e modelos, mas, sim, em pautar-se pela 
duração do ciclo de vida de um produto complexo. O relator propõe uma solução jurídica para 
a protecção dos desenhos e modelos que assenta na questão de saber se o novo modelo (um 
produto complexo) cumpre os critérios de novidade e de carácter singular na acepção da 
Directiva 98/71/CE. Quando um novo modelo, objecto da protecção dos desenhos ou 
modelos, sucede a um modelo específico, a protecção, a título dos desenhos ou modelos das 
peças sobresselentes destinadas a restituir ao produto complexo a sua aparência de origem 
expira igualmente para as peças sobresselentes do modelo precedente. A protecção termina 
igualmente no momento em que a produção do modelo chega ao seu termo e nenhum modelo 
de substituição se encontra previsto.

A solução alternativa consistiria num sistema de remuneração que permitisse aos fabricantes 
independentes produzir peças sobresselentes em troca de uma remuneração apropriada, a
pagar ao titular dos direitos. O Estado-Membro deve decidir se opta ou não por esta solução. 
O período de duração da remuneração é da competência dos Estados-Membros, não tendo,
necessariamente, de corresponder ao período de duração do ciclo de produção do produto 
complexo, mas podendo igualmente excedê-lo.

A proposta de directiva examina questões relativas à protecção dos desenhos e modelos e, 
consequentemente, não se debruça sobre as questões de segurança dos veículos automóveis e 
das respectivas peças sobresselentes. Não obstante, uma liberalização pode ter efeitos 
indirectos na qualidade dos produtos e, consequentemente, na segurança. O estudo 
encomendado sobre a matéria revelou que seria pertinente tornar extensivo o processo de 
homologação a determinadas peças sobresselentes que sejam relevantes do ponto de vista da 
segurança, a fim de garantir a segurança das peças sobresselentes. O relator congratula-se, 
pois, com a proposta apresentada, no quadro do actual processo legislativo relativo à proposta 
de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à homologação dos veículos a 
motor e seus reboques, sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a ser utilizados
nesses veículos, no sentido de introduzir um novo artigo 29° bis, que torne extensivo o 
procedimento de homologação a peças sobresselentes relevantes do ponto de vista da 
segurança e espera que essa proposta seja contemplada no corpus juri da directiva.  
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