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PROPRIETATEA INTELECTUALĂ,
INDUSTRIALĂ ȘI COMERCIALĂ

Proprietatea intelectuală desemnează ansamblul drepturilor exclusive acordate asupra
creațiilor intelectuale. Aceasta se împarte în două ramuri: proprietatea industrială, care
cuprinde investițiile (brevetele), mărcile, desenele și modelele industriale și denumirile de
origine, pe de o parte, și drepturile de autor, care vizează operele literare și artistice, pe de altă
parte. De la intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene în 2009, UE
are o competență explicită în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (articolul 118).

TEMEIUL JURIDIC

Articolele 114 și 118 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Deși sunt reglementate de diverse legislații naționale, drepturile de proprietate intelectuală
(DPI) sunt supuse și legislației Uniunii Europene. Articolul 118 din TFUE prevede că în
cadrul instituirii sau al funcționării pieței interne, Parlamentul European și Consiliul, hotărând
în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile referitoare la crearea de
titluri europene de proprietate intelectuală pentru a asigura o protecție uniformă a drepturilor
de proprietate intelectuală în Uniune, precum și la înființarea unor sisteme centralizate de
autorizare, coordonare și control la nivelul Uniunii. Activitatea legislativă a Uniunii Europene
în acest domeniu vizează în special armonizarea unor aspecte specifice ale DPI prin crearea unui
sistem european unic, cum este cazul pentru marca UE și desenele UE și modelele industriale
comunitare și cum va fi cazul pentru brevete. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectuală (EUIPO) este responsabil cu gestionarea mărcii UE și a desenelor UE.

REALIZĂRI

A. Armonizarea legislativă
1. Mărci, desene și modele
Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie
2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a
Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul
Pieței Interne simplifică legislația privind mărcile, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii
și înregistrarea unei mărci în UE devine mai ieftină, mai rapidă, mai fiabilă și mai previzibilă,
consolidând astfel securitatea juridică pentru deținătorii de mărci.
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Directiva 98/71/CE din 13 octombrie 1998 apropie dispozițiile naționale de protecție juridică
pentru desene și modele. Regulamentul (CE) nr. 6/2002 din 12 decembrie 2001 (cu
modificările ulterioare) instituie un sistem comunitar pentru protecția desenelor și a modelelor.
Decizia 2006/954/CE a Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1891/2006 al Consiliului, ambele
din 18 decembrie 2006, vizează conectarea sistemului de înregistrare a desenelor sau modelelor
din UE cu sistemul internațional de înregistrare a desenelor și modelelor industriale al
Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).
2. Drepturi de autor și drepturi conexe
Drepturile de autor garantează că autorii, compozitorii, artiștii, producătorii de film și alții sunt
remunerați și operele lor sunt protejate. Tehnologiile digitale au schimbat profund în ultimele
decenii modul în care conținutul creativ este produs, distribuit și accesat.
a. Drepturi de autor
Directiva 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de
autor și drepturilor conexe în societatea informațională a adaptat legislația privind drepturile
de autor și drepturile conexe la evoluțiile tehnologice, dar acum este depășită de evoluțiile
extraordinar de rapide din lumea digitală de după 2001. Încă se așteaptă o legislație armonizată
la nivelul UE privind drepturile de autor, absența acesteia generând insecuritate juridică pentru
creatori și întreprinderi. La 14 septembrie 2016, Comisia a propus o directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016) 0593)
și un regulament de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor
conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor
retransmisii ale programelor de televiziune și radio (COM(2016) 0594). Propunerea privind
drepturile de autor, ca reacție la Strategia privind piața unică digitală, ar consolida poziția
titularilor de drepturi, care ar trebui să fie remunerați în mod corect pentru exploatarea
conținutului lor de către serviciile online care oferă acces la conținut încărcat de utilizatori.
Propunerea privind transmisiile încearcă să ofere acces online mai larg la programele de radio și
de televiziune pentru utilizatorii din întreaga UE. Directiva (UE) 2017/1564 din 13 septembrie
2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin
drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere
sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate este prezentată în paralel cu o propunere
de regulament și o propunere de directivă de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakech.
Regulamentul (UE) 2017/1128 din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a
serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne urmărește să asigure că acei consumatori
care cumpără filme, emisiuni sportive, muzică, cărți electronice și jocuri sau au abonamente
pentru a le accesa pot avea acces la acestea atunci când călătoresc în alte state membre ale UE.
b. Durata protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe
Aceste drepturi sunt protejate pe viață și timp de 70 de ani după decesul autorului/creatorului
(a se vedea Directiva 2006/116/CE, modificată prin Directiva 2011/77/UE - prelungirea duratei
de protecție pentru artiștii interpreți sau executanți de înregistrări sonore de la 50 la 70
după înregistrarea acestora). Aceasta a redus decalajul față de autorii de muzică, cum ar fi
compozitorii și textierii, a căror durată de protecție a drepturilor de autor era, de asemenea, de 70
de ani după decesul autorului. Durata de 70 ani a devenit un standard internațional de protecție
a înregistrărilor sonore. În prezent, 64 de țări din întreaga lume protejează înregistrările sonore
pentru o perioadă de cel puțin 70 ani.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0593
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0594
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c. Programele pentru calculator și bazele de date
Directiva 91/250/CEE impune statelor membre obligația de a proteja programele pentru
calculator prin intermediul drepturilor de autor, considerându-le drept opere literare în sensul
Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice. Aceasta a fost codificată prin
Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Directiva 96/9/CE stabilește
protecția juridică a bazelor de date, definite drept „o culegere de opere, de date sau de alte
elemente independente, dispuse sistematic sau metodic și accesibile în mod individual prin
mijloace electronice sau de altă natură”. Directiva prevede protejarea bazelor de date atât prin
intermediul dreptului de autor pentru creația intelectuală, cât și printr-un drept sui generis de
protecție a investițiilor (financiare, în resurse umane, eforturi și energie) în obținerea, verificarea
sau prezentarea conținutului bazelor de date.
d. Societăți de gestiune colectivă
Pentru difuzarea conținuturilor protejate de drepturi de autor și de drepturi conexe și a serviciilor
conexe, este necesară obținerea unei licențe din partea titularilor acestor drepturi. Titularii
de drepturi își încredințează drepturile unei societăți de gestiune colectivă, care gestionează
drepturile în numele acestora. Organismul de gestiune colectivă are obligația de a gestiona aceste
drepturi, cu excepția cazului în care are motive obiective întemeiate de a refuza această gestiune.
Titularii drepturilor au libertatea de a încredința gestiunea drepturilor lor unor entități de gestiune
independente. Acestea sunt entități comerciale diferite de organismele de gestiune colectivă,
printre altele, pentru că nu sunt deținute sau controlate de titularii de drepturi. La 26 februarie
2014, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva 2014/26/UE privind gestiunea
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale
pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă pentru stabili
cerințele aplicabile organismelor de gestiune colectivă, în scopul de a asigura standarde înalte
de guvernanță, gestiune financiară, transparență și raportare. Prezenta directivă urmărește să
garanteze că titularii de drepturi au un cuvânt de spus în gestionarea drepturilor lor și vizează
o mai bună funcționare a organizațiilor de gestiune colectivă prin intermediul unor standarde
la nivelul UE.
Statele membre trebuie să se asigure că organismele de gestiune colectivă acționează în interesul
titularilor de drepturi pe care îi reprezintă și că nu le impun acestora obligații care nu sunt
necesare în mod obiectiv pentru protecția drepturilor și a intereselor lor sau pentru gestionarea
eficace a respectivelor drepturilor.
3. Brevete
Un brevet reprezintă un titlu juridic care poate fi acordat pentru orice invenție cu caracter
tehnic, cu condiția să fie nouă, să fie rezultatul unei activități inventive și să fie susceptibilă
de aplicare industrială. Brevetul conferă proprietarului dreptul de a împiedica producerea,
utilizarea sau comercializarea fără autorizație de către terți a unor astfel de invenții. Brevetele
încurajează întreprinderile să facă investițiile necesare pentru inovație și stimulează persoanele
fizice și întreprinderile să aloce resurse cercetării și dezvoltării. În Europa, invențiile tehnice
pot fi protejate fie prin intermediul brevetelor naționale, acordate de către autoritățile naționale
competente, fie prin intermediul brevetelor europene, acordate în mod centralizat de către
Oficiul European de Brevete (OEB). Cel din urmă este organul executiv al Organizației
Europene de Brevete, la care au aderat în prezent 38 de state. UE ca entitate nu este membră
a acestei organizații.
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După ani de discuții între statele membre, Parlamentul și Consiliul au aprobat, în 2012, temeiul
juridic pentru un brevet european cu efect unitar (brevet unitar). Un acord internațional între
statele membre stabilește, prin urmare, o jurisdicție unică și specializată în materie de brevete.
În urma confirmării de către Curtea de Justiție a „pachetului privind brevetele” în hotărârea
sa din 5 mai 2015 în cauzele C-146/13 și C-147/13, s-a deschis calea către un adevărat brevet
european. Regimul anterior va coexista cu noul sistem până la înființarea Curții Unice în materie
de Brevete (UPC).
Patentul unitar acordat de OEB va oferi o protecție uniformă, cu același efect în toate țările
participante. Cu un singur brevet unitar, întreprinderile vor avea posibilitatea să își protejeze
invențiile în toate statele membre ale UE. De asemenea, vor putea contesta și apăra brevete
unitare printr-o singură acțiune în justiție, sesizând Curtea Unică în materie de Brevete, care,
potrivit propunerilor, ar urma să aibă sedii la Londra, München și Paris. Acest lucru va
eficientiza sistemul și va permite economii în privința costurilor de traducere. Totuși, după
referendumul din iunie 2016 în Regatul Unit cu privire la retragerea din Uniunea Europeană,
noul sistem se confruntă cu îndoieli serioase cu privire la statutul de parte contractantă a
Acordului privind Curtea Unificată pentru Brevete (ACUB) al unei țări care nu este stat membru
al UE. În plus, textul ACUB în forma sa actuală prevede în mod clar că trebuie respectată
supremația dreptului Uniunii (articolul 20 din ACUB) și că Deciziile Curții de Justiție a Uniunii
Europene (CJUE) sunt obligatorii pentru Curtea unică în materie de brevete și, prin urmare, și
pentru Regatul Unit.
4. Secretele comerciale
Practica păstrării confidențialității informației are o tradiție seculară. În multe țări există
instrumente legale pentru a proteja secretele comerciale, fie că sunt sau nu definite ca parte
a DPI. Nivelul de protecție acordat informațiilor confidențiale nu poate fi comparat cu alte
domenii ale dreptului proprietății intelectuale, cum sunt brevetele, drepturile de autor și mărcile.
Atât protecția secretelor comerciale, cât și abordarea acestora, diferă de la un stat la altul
mai mult decât alte domenii ale dreptului proprietății intelectuale. Cadrul juridic existent este
eterogen, dar din 2016 există un cadru juridic la nivelul UE, mai exact Directiva (UE) 2016/943
a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de
afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale.
5. Lupta împotriva contrafacerii
Întrucât combaterea contrafacerii și a pirateriei era îngreunată de diferențele dintre regimurile
de sancțiuni aplicabile în statele membre, Parlamentul European și Consiliul au adoptat într-
o primă etapă Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Această Directiva este destinată să consolideze combaterea pirateriei și a contrafacerii prin
apropierea legislațiilor naționale pentru a asigura un nivel ridicat, echivalent și omogen de
protecție a proprietății intelectuale pe piața internă. Directiva 2004/48/CE prevede exclusiv
măsuri, proceduri și compensații de natură civilă și administrativă. În 2014, Regulamentul
(UE) nr. 608/2013 privind asigurarea respectării DPI a prevăzut norme procedurale destinate
autorităților vamale pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală cu privire
la bunurile pasibile de supraveghere vamală sau control vamal.
B. Teoria epuizării drepturilor
a. Definiție
Conform acestei teorii, titularul unui drept de proprietate intelectuală industrială sau comercială
protejat prin legislația unui stat membru nu poate invoca legislația în cauză pentru a se opune

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A181%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A181%3ATOC
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„importului unui produs care a fost pus în circulație pe piața unui alt stat membru”. Această
teorie se aplică în toate domeniile proprietății industriale.
b. Limite
Teoria epuizării drepturilor UE nu se aplică pentru comercializarea unui produs contrafăcut,
nici pentru produsele puse în circulație în afara Spațiului Economic European (articolul 6 din
Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală - TRIPS). În
1999, în hotărârea Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA/GB-Unic SA (cauza
C-173/98), CJUE a decis că statele membre nu sunt autorizate să prevadă în legislația națională
epuizarea drepturilor unei mărci pentru produsele puse în circulație pe piața dintr-o țară terță.
c. Principalele acte juridice din acest domeniu:
— Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006

privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor
în domeniul proprietății intelectuale;

— Directiva 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind difuzarea de programe prin satelit și
retransmisia prin cablu și

— Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001
privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale.

C. Jurisprudență recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene
CJUE a confirmat în 2012, în cauza SAS [C-406/10], faptul că, în conformitate cu
Directiva 91/250/CEE, doar expresia unui program pentru calculator este protejată prin dreptul
de autor, ideile și principiile care stau la baza logicii, a algoritmelor și a limbajelor de programare
nu sunt protejate în temeiul acestei directive (punctul 32 din hotărâre). Curtea a subliniat că nici
funcționalitatea unui program de calculator, nici limbajul de programare și formatul fișierelor
de date utilizate în cadrul unui program de calculator pentru exploatarea anumitor funcții ale
acestuia nu constituie o formă de exprimare a acestui program în sensul articolului 1 alineatul (2)
din Directiva 91/250 (punctul 39).
În hotărârea sa în cauza C-160/15 (GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV), Curtea a
declarat că postarea unui hyperlink pe un site internet către lucrări protejate de drepturi de autor
și publicate fără acordul autorului pe alt site internet nu constituie „comunicare către public”
dacă persoana care a postat acel link nu urmărește câștiguri financiare și acționează fără a ști
că acele lucrări au fost publicate ilegal.
În hotărârea sa în cauza C-484/14 din 15 septembrie 2016, Curtea a considerat că punerea la
dispoziția publicului larg a unei rețele WI-FI în mod gratuit pentru a atrage atenția clienților
potențiali asupra bunurilor și serviciilor unui magazin reprezintă un „serviciu al societății
informaționale” în sensul Directivei și confirmă că, în anumite condiții, un furnizor de servicii
care oferă acces la o rețea de comunicare poate să nu fie considerat responsabil. Prin urmare,
titularii drepturilor de autor nu au dreptul de a solicita compensații pe motiv că rețeaua a
fost utilizată de terțe părți pentru a le încălca drepturile. Securizarea conexiunii internet prin
intermediul unei parole asigură un echilibru între drepturile de proprietate intelectuală ale
titularilor, pe de-o parte, și libertatea de a desfășura o activitate comercială a furnizorilor de
acces și libertatea de informare a utilizatorilor rețelei, pe de altă parte.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Prin diverse rezoluții cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, în special cu privire
la protecția juridică a bazelor de date, a invențiilor biotehnologice și a drepturilor de autor,
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Parlamentul a susținut armonizarea progresivă a acestor drepturi. Parlamentul s-a opus, de altfel,
ca elementele corpului uman să facă obiectul unui brevet. La 27 februarie 2014, Parlamentul
a adoptat o rezoluție din proprie inițiativă privind taxele pentru copierea privată (dreptul de a
face copii private ale unui conținut obținut legal), în urma creșterii importanței economice a
copierii private digitale, ca rezultat al progresului tehnologic. Parlamentul este, de asemenea,
foarte implicat în proiectul de tratat al OMPI privind excepțiile de la drepturile de autor pentru
persoanele cu deficiențe de vedere. În pregătirea reformei generale a drepturilor de autor,
Parlamentul a adoptat la 24 iunie 2015 un raport din proprie inițiativă care conține o serie de
recomandări importante legate de toate aspectele aflate în discuție în prezent.
Parlamentul și UE în ansamblu depun eforturi pentru armonizarea anumitor aspecte specifice
ale DPI prin crearea unui sistem european unic, în paralel cu sistemele naționale, așa cum este
cazul cu marca și desenele Uniunii Europene și brevetul european cu efect unitar.
Udo Bux
10/2017
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