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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

  absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 
98/71/ES o pravnem varstvu modelov
(KOM(2004)0585 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0585)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0119/2004),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 1

(1) ker je glavni namen varstva modelov 
podeliti ekskluzivne pravice za zunanji 
videz izdelka, ne pa tudi monopola za sam 
izdelek; ker bi varstvo modelov, za katere 
ni nobene druge praktične rešitve, vodilo v 
monopol nad izdelki; ker bi se tako 
varstvo približalo zlorabi režima modelov; 
ker se, če se tretjim strankam omogočita 
izdelava in distribucija nadomestnih 
delov, ohrani konkurenca; ker bi tretje 
stranke, če bi se varstvo modelov razširilo 
na nadomestne dele, kršile te pravice, 
konkurenca bi bila odstranjena in 

črtano

  
1 UL C ... / Še ni objavljeno v UL.
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imetniku pravice iz modela bi bil dejansko 
dodeljen monopol nad izdelkom;

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 3

(3) ker je torej za nemoteno delovanje 
notranjega trga nujno približati zakone o 
varstvu modelov držav članic v zvezi z 
uporabo zaščitenih modelov v namen 
popravila kompleksnega izdelka, tako da se 
ponovno vzpostavi njegov prvotni videz;

(3) Za nemoteno delovanje notranjega trga 
je torej nujno približati zakone o varstvu 
modelov držav članic v zvezi z uporabo 
zaščitenih modelov v namen popravila 
kompleksnega izdelka, tako da se ponovno 
vzpostavi njegov prvotni videz; zaradi 
posrednega učinka teh ukrepov na 
kakovost in varnost nadomestnih delov je 
pomembno, da se v okvirno direktivo o 
homologaciji motornih vozil vključi tudi 
homologacija nekaterih nadomestnih 
delov, pomembnih z vidika varnosti.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 3 A (novo)

(3a) Namen varstva modelov je podeliti 
ekskluzivne pravice za zunanji videz 
izdelka. Varstvo modelov, ki bi načeloma 
moralo vključevati tudi nadomestne dele, 
bi moralo biti omejeno na ustrezno 
obdobje, da se zagotovi konkurenčnost na 
trgu nadomestnih delov. Obdobje, v 
katerem velja varstvo modelov, bi se 
moralo končati takrat, ko postane javnosti 
dostopen nov model, za katerega velja 
novo, posebno varstvo v smislu direktive 
98/71/ES.
Zagotoviti bi bilo treba, da so potrošniki, 
takoj ko preneha varstvo modelov za nek 
izdelek zaradi izteka življenjske dobe
modela, pravilno obveščeni o izvoru 
nadomestnih delov, tako da lahko 
osveščeno izbirajo med konkurenčnimi 
deli.
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Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 3 B (novo)

(3b) Državam članicam bi morali 
prepustiti odločitev, da poleg tega načela 
kot drugo možnost uvedejo sistem 
nadomestil, ki ni nujno časovno omejen, 
če zagotovijo, da imetnik pravice prejme 
ustrezno nadomestilo za uporabo modela. 
Nadomestilo, ki se izplača kot nadomestilo 
za omejitev pravic iz modela v povezavi z 
uporabo modela za namen popravila, bi se 
moralo določiti predvsem glede na stroške 
razvoja zadevnega modela.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1

Člen 14 (Direktiva 98/71/ES)

1. Varstvo, kot v primeru modela, ne velja 
za model, ki predstavlja sestavni del 
kompleksnega izdelka, ki se uporablja v 
smislu člena 12(1) te direktive v namen 
popravila tega kompleksnega izdelka, da bi 
se obnovil njegov prvotni videz.

(1) Varstvo, kot v primeru modela 
Skupnosti, velja za videz izdelka, ki 
predstavlja sestavni del kompleksnega 
izdelka, ki se uporablja v smislu člena 
12(1) v namen popravila tega 
kompleksnega izdelka, da bi se obnovil 
njegov prvotni videz, in sicer od takrat, ko 
kompleksni izdelek, v katerem je model
vsebovan ali uporabljen, postane dostopen 
javnosti; varstvo preneha veljati, ko 
postane kompleksni izdelek, ki nasledi 
prejšnji kompleksni izdelek in za katerega 
je predvideno novo, posebno varstvo v 
smislu te direktive, dostopen javnosti. 
Varstvo preneha tudi, če se kompleksni 
izdelek kot model neha proizvajati in 
imetnik pravice ni predvidel izdelka, ki bi 
ga nasledil.

2. Države članice zagotavljajo pravilno 
obveščenost potrošnikov o izvoru 
nadomestnih delov, tako da lahko ti 
osveščeno izbirajo med konkurenčnimi 
deli.

(2) Države članice zagotavljajo, da so 
potrošniki, takoj ko preneha veljati 
varstvo modelov za nek izdelek zaradi 
izteka življenjske dobe modela, pravilno 
obveščeni o izvoru nadomestnih delov, 
tako da lahko ti osveščeno izbirajo med 
konkurenčnimi deli.
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Obrazložitev

Poročevalec predlaga, da se varstvo modelov za nadomestne dele omeji na življenjsko dobo 
vsakega modela ter preneha, ko se pojavi nov model, ki izpolnjuje pogoje za vzpostavitev 
novega, posebnega varstva modelov v smislu Direktive 98/71/EGS in nasledi prejšnji model, 
ali kadar se model neha proizvajati.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, ODSTAVEK 1 A (novo)

Člen 14 a (novo) (Direktiva 98/71/ES)

(1a) V direktivo se vstavi naslednji člen:

„Člen 14a

(1) Države članice lahko poleg člena 14 
kot drugo možnost predpišejo, da ne glede 
na člen 14, varstvo, kot v primeru modela, 
ne velja za model, ki predstavlja sestavni 
del kompleksnega izdelka, ki se v smislu 
člena 12(1) te direktive uporablja v namen 
popravila tega kompleksnega izdelka, da 
bi se obnovil njegov prvotni videz, če tretja 
oseba, ki želi model uporabiti 

(i) imetniku pravice sporoči namero o 
uporabi modela,

(ii) imetniku pravice plača ustrezno 
nadomestilo za uporabo modela in

(iii) imetnika pravice redno in zanesljivo 
obvešča o obsegu, v katerem model 
uporabi na podlagi teh določb.

(2) Pri izračunu ustreznega nadomestila 
se upoštevajo predvsem naložbe v razvoj 
zadevnega modela.

(3) Obdobje uporabe sistema nadomestil 
določijo države članice.“

Obrazložitev

Ta izjema državam članicam omogoča, da vzporedno s členom 14 kot drugo rešitev 
vzpostavijo sistem nadomestil, pri čemer morajo zagotoviti, da imetnik pravice prejme 
ustrezno nadomestilo za uporabo modela in je obveščen o obsegu njegove uporabe;  določba 
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ni časovno omejena na proizvodno dobo modela.
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OBRAZLOŽITEV

I. Vsebina predlagane direktive

Predlog direktive obravnava varstvo modelov nadomestnih delov, ki se uporabljajo za obnovo 
zunanjega videza kompleksnih izdelkov. Njegov cilj je popolno odprtje sekundarnega trga 
nadomestnih delov,  ki vključuje industrijo motornih vozil pa tudi strojno industrijo, 
investicijsko blago in industrijo potrošnih dobrin.

Predlog zadeva izključno sekundarni trg (poprodajni trg) za nadomestne dele in se nanaša le 
na tiste nadomestne dele, pri katerih je za obnovo izvirne funkcije ali videza nujen model. To 
pomeni, da se lahko del ali sestavni del kompleksnega izdelka nadomesti samo z 
nadomestnim delom, ki je enak originalnemu delu (t.i. nadomestni del „z obveznim 
ujemanjem“).

S členom 1 predlagane direktive, ki spreminja člen 14 Direktive 98/71/ES, se nadomestni deli 
na sekundarnem trgu izvzamejo iz varstva modelov. Predlog vključuje tudi tako imenovano 
klavzulo o popravilih, v skladu s katero varstvo „kot v primeru modela, ne velja za model, ki 
predstavlja sestavni del kompleksnega izdelka, ki se uporablja v smislu člena 12(1) te 
direktive v namen popravila tega kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni 
videz.“  

II. Ozadje

Direktiva 98/71/ES o pravnem varstvu modelov1 z dne 13. oktobra 1998 določa, da se videz 
izdelka lahko zaščiti pred uporabo s strani tretjih oseb. Varstvo modelov zagotavlja 
ekskluzivne pravice za nov in izviren videz posameznega izdelka, kompleksnega izdelka ali 
sestavnega dela (glej člena 1 in 3 Direktive 98/71/ES).

V času sprejemanja Direktive 98/71/ES ni bilo mogoče doseči soglasja o uskladitvi varstva 
modelov za nadomestne dele „z obveznim ujemanjem“. Direktiva zato ni uskladila režima 
modelov glede na poprodajni trg nadomestnih delov in trenutno ne izključuje varstva 
nadomestnih delov s pravico iz modela, kar pomeni, da se lahko varstvo, dodeljeno modelu 
novega dela na primarnem trgu, prav tako uporablja za nadomestni del na sekundarnem ali 
poprodajnem trgu.

Člen 14 Direktive 98/71/ES vsebuje prehodno določbo, ki določa, da države članice, „dokler 
niso na predlog Komisije v skladu s členom 18 sprejete spremembe te direktive“, ohranijo 
svojo obstoječo zakonodajo za to področje in lahko svoje obstoječe določbe spremenijo samo 
na način, ki odpira trg nadomestnih delov (rešitev „zamrznitev in nadgradnja“).

Komisija je zakonodajo ES o pravnem varstvu modelov prvič predlagala leta 1993, vendar je 
Svet skupno stališče o tem vprašanju oblikoval šele leta 1997. Evropski parlament je v prvi 

  
1 UL L 289, 28.10.1998, str. 28.
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obravnavi varstvo modelov za nadomestne dele, ki se uporabljajo za popravilo kompleksnega 
izdelka (npr. motornega vozila), izpostavil kot pomembno politično vprašanje, vendar se Svet 
z uskladitvijo določb o varstvu modelov nadomestnih delov za namen popravila ni strinjal. V 
drugi obravnavi 22. oktobra 1997 je Parlament s prepričljivo večino sklenil, da bo ponovno 
predlagal v prvem branju sprejeto „klavzulo o popravilih“, ki jo je Svet prezrl. Ta določba naj 
bi omogočila, da bi se model lahko uporabil za popravilo kompleksnega izdelka, če bi 
uporabnik imetniku pravice za model ponudil pravično in ustrezno nadomestilo. Po mnenju 
Parlamenta je bil to najboljši način za uskladitev deloma zelo različnih nacionalnih pravnih 
sistemov na tem področju. Svet sprememb Parlamenta iz druge obravnave ni sprejel, zato je 
bil sprožen pravni postopek. Rezultat dolgotrajnih in napornih pogajanj je bila rešitev 
„zamrznitve in nadgradnje“ (freeze plus), kot jo določa člen 14 Direktive 98/71/EG. Stanje na 
področju nadomestnih delov, ki se uporabljajo za obnovo zunanjega videza kompleksnih 
izdelkov, je v državah članicah po prenosu Direktive 98/71/EG različno. Poročevalec 
opozarja, da obstajajo različne pravne prakse na mednarodni ravni, na splošno pa velja, da je 
treba preprečiti zmanjšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

III. Mnenje poročevalca

Čeprav predlog direktive načeloma obsega vse nadomestne dele, ki se uporabljajo za 
popravilo kompleksnih izdelkov, „da bi se obnovil njegov prvotni videz“, poteka razprava  
predvsem o najpomembnejšem področju, na katerem se predlog uporablja, namreč o 
nadomestnih delih za motorna vozila. Pri tem ne smemo pozabiti, da gre za temeljna 
vprašanja o obsegu varstva modelov.

Pri vprašanju varstva modelov za nadomestne dele z obveznim ujemanjem na sekundarnem 
trgu se pojavlja dvoje zelo različnih mnenj:

Nekateri menijo, da je varstvo modelov za nadomestne dele logična posledica pravice 
intelektualne lastnine. Razlikovanje med primarnim in sekundarnim trgom za nadomestne 
dele je potemtakem v nasprotju s splošnim načelom intelektualne lastnine.

Na drugi strani obstaja mnenje, da se varstvo modelov ne bi smelo razširiti na sekundarni trg, 
saj bi to povzročilo nastanek neupravičenih monopolov. To mnenje zagovarja klavzulo o 
popravilih iz predloga direktive kot primerno rešitev problema.

Poročevalec meni, da rešitev, ki jo predlaga Komisija in v skladu s katero varstvo modelov za 
nadomestne dele ne velja, ne upošteva dovolj napetosti med različnimi zainteresiranimi 
stranmi. Po njegovem mnenju je treba dati prednost sistemu, ki varstvo modelov časovno 
omeji. Da bi upoštevali potrebe vseh zainteresiranih strani v praksi, je najbolj smiselno, da se 
obdobje varstva modelov ne omeji z določenim rokom, temveč naveže na življenjsko dobo 
kompleksnega izdelka. Zato predlaga, da rešitev, ki temelji na tem, ali novi model oziroma 
kompleksni izdelek izpolnjuje merila za novo, posebno varstvo v smislu Direktive 98/71/ES.
Če nek model nasledi nov zaščiten model, varstvo za nadomestne dele prejšnjega modela, ki 
se uporabljajo za obnovo videza kompleksnega izdelka, preneha veljati. Varstvo modelov 
prav tako preneha takrat, ko se konča proizvodnja modela, ki ga ne nasledi nov model.

Druga možnost je sistem nadomestil, v okviru katerega neodvisni proizvajalci izdelujejo 
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nadomestne dele, potem ko imetniku pravice iz modela plačajo primerno nadomestilo. Države 
članice se morajo odločiti, ali bodo to možnost uporabile in določiti, kako dolgo bo sistem 
nadomestil veljal. Ta ni nujno skladen s trajanjem proizvodnje kompleksnih izdelkov, temveč 
lahko velja dlje.

Predlog direktive obravnava varstvo modelov, zato ne zadeva vprašanj varnosti motornih 
vozil in njihovih nadomestnih delov. Kljub temu lahko odprtje trga posredno vpliva na 
kakovost izdelkov in s tem na varnost. Študija o tem vprašanju je pokazala, da bi morala 
homologacija izdelka zajemati tudi nekatere nadomestne dele, ki so pomembni z vidika 
varnosti, in tako zagotoviti varnost nadomestnih delov. Poročevalec zato pozdravlja predlog, 
da se v okviru zakonodajnega postopka predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
homologaciji motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila doda nov člen 29a, ki bi homologacijo razširil na 
nadomestne dele, pomembne z vidika varnosti, ter izraža upanje, da bo ta predlog vključen v 
direktivo.
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