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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0099/2009, adresată de J.N., de cetățenie britanică, privind presupusele 
discriminări pe motive etnice de către biroul internațional al GS1 din Bruxelles

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că el și partenerii săi de afaceri se supun unor discriminări din partea 
biroului internațional al GS1 din Bruxelles, care le afișează numele de origine scoțiană pe 
brevetul lor intitulat GDFS (Global Direct Freight System). Petiționarul susține, de asemenea, 
că ei ar fi victimele unei discriminări indirecte, întrucât GS1 refuză să le recunoască dreptul 
de a-și exercita activitatea economică de utilizare a unui sistem de coduri de bare și a RFID 
(identificare prin radiofrecvență) ca suporturi de stocare de date.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Se pare că biroul internațional GS1 din Bruxelles este o entitate privată, și anume o 
organizație de fixare a standardelor creată de industrie. În acest context, este dificil de înțeles 
modul în care autoritățile publice din Belgia și din Uniunea Europeană ar putea fi 
răspunzătoare de încălcări ale drepturilor omului legate de acordarea licențelor pentru brevete, 
fapt reclamat de către petiționar.

În ceea ce privește brevetele, se aplică principiul teritorialității drepturilor de proprietate 
intelectuală. Un brevet acordat în Australia produce efecte numai în Australia. Prin urmare, 
drepturile conferite printr-un astfel de brevet titularului de drepturi pot fi invocate doar în 
Australia, nu și în Europa.
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Mai mult, punerea în aplicare a drepturilor de proprietate industrială cum ar fi brevetele este o 
chestiune care cade în responsabilitatea titularilor de drepturi. În acest scop, acțiunile de 
contrafacere ar trebui să fie ridicate în fața unei instanțe competente a unui stat în care este 
invocat dreptul de brevet. În Uniunea Europeană, aplicarea DPI a fost abordată în Directiva
2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală1. Ar trebui notat faptul 
că Belgia a pus în aplicare directiva în cauză.

În fine, în ceea ce privește forumul pentru soluționarea litigiilor privind brevetele, ar trebui 
notat faptul că principiul lex loci delicti (legea țării în care s-a produs fapta prejudiciabilă) sau
al legii locului de reședință al pârâtului este relevant.

Concluzie

Comisia concluzionează că nu se încalcă dreptul comunitar.

                                               
1 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, JO L 195, 2.6.2004, p. 16.


