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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0899/2012, внесена от S.V., с италианско гражданство, относно 
обратната сила на действие на авторското право

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира срещу разширяването на обратната сила на действие на 
авторското право за дизайн до 70 години.
Разширението би застрашило съществуването на редица малки и средни предприятия, 
чиято дейност е съсредоточена върху репродукцията на предмети, които вече не са 
обект на авторско право.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Директива 98/71/ЕО относно правната защита на индустриални дизайни1 в своя член 17 
изисква регистрираният индустриален дизайн да бъде защитен и с авторско право. 
Решението относно условията на тази защита е отговорност на държавите членки. 
Преди хармонизирането италианското право е предоставяло защита и по закона за 
авторското право само на такива индустриални дизайни, чиято художествена стойност 
може да бъде оценена отделно от промишленото естество на продукта, за който се 
отнася. Директива 98/71/ЕО беше приложена в Италия посредством Законодателен 
декрет № 95/20012, с който се изменя италианския закон за авторското право (Закон № 

                                               
1 ОВ L 289, 28.10.1998 г., стр. 28-35
2 GURI № 79 от 4 април 2001 г.
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633/19411) чрез премахване на изискването за „отделимост“, като се предоставя защита 
по закона за авторското право на индустриални дизайни с творческа и художествена 
стойност и при условие, че регистрацията на дизайна може да бъде съчетавана със 
защитата на авторското право. 

Освен това италианското законодателство въведе 10-годишен преходен режим, по 
време на който за защита на авторското право, предоставена на индустриални дизайни, 
не може да бъде търсена закрилата на закона срещу трети страни, започнали (преди 
датата на влизане в сила на закона – 19 април 2001 г.) да произвеждат или да продават 
индустриални дизайни и произведения, които са обществена собственост, тъй като 
срокът на правата върху дизайна е изтекъл или тъй като не отговарят на условията за 
защита по закона за авторското право. Тази разпоредба впоследствие е въведена отново 
в член 239 от Италианския кодекс на индустриалната собственост, приет през 2005 г. 2

През последните няколко години този закон често е бил променян – междувременно 
преходният период е премахнат изцяло в отговор на процедурата за нарушение, 
започната от Европейската комисия срещу Италия – като най-новото изменение 
удължава „мораториума“ още повече, до 2014 г.

Липсата на съответствие на горепосочената преходна разпоредба е потвърдена през 
2011 г. от Съда на Европейския съюз в делото C-168/09 Flos срещу Semeraro3. Съдът 
постанови, че националното право не може да откаже защита на авторското право на 
дизайни, които отговарят на условията за защита, дори да са станали обществена 
собственост.  Въпреки че член 17 от директивата се отнася единствено до регистрирани 
дизайни, дизайните, които никога не са били регистрирани, въпреки това могат да 
бъдат защитени по закона за авторското право, при условие че изпълняват критериите 
за творчески произведения, определени от държавите членки.  Член 17 не позволява на 
държавите членки да въвеждат преходни периоди като този, предвиден от 
италианското законодателство.

Поради това на 12 септември 2012 г. Съдът на Милано възприе тълкуването на Съда на 
Европейския съюз по делото C-168/09 и постанови, че продажбата от Semeraro на 
лампи „Fluida“, които копират лампата „Arco“ на Flos, представлява нарушение на 
авторското право4.  Съдът стигна до същото заключение по делата Cassina срещу High 
Tech S.r.l и Vitra Patente A.G. срещу High Tech S.r.l. (дизайн на столове съответно на Льо 
Корбюзие и Пантон).

Заключение

Резюмираната по-горе правна ситуация показва, че Италия има законово задължение  
да защитава индустриалните дизайни по закона за авторското право, дори ако 
дизайните са станали обществена собственост преди прилагането на директивата. Това 
се потвърждава от решенията на Съда на Европейския съюз и на Съда на Милано. 
Комисията не е в позиция да се намеси от името на вносителя на петицията. 

                                               
1 Официален вестник № 166 от 16 юли 1941г. (версия, която се прилага до 19 април 2001 г.)
2 Официален вестник № 52 от 4 март 2005 г. – обикновена притурка № 28
3 Решение от 27 януари 2011 г. по дело C-168/09, Flos, ECR 2011, стр. I-181.
4 9906/12 Съд на Милано


