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1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod udvidelsen af ophavsret for design til 70 år med tilbagevirkende 
kraft.

Denne udvidelse vil true eksistensen for mange små og mellemstore virksomheder, hvis 
økonomiske aktivitet er centreret om reproduktion af genstande, hvortil der ikke længere er 
ophavsret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse af mønstre1 stadfæster i artikel 17, at et registreret 
mønster også skal beskyttes af ophavsretten. Det er medlemsstaternes opgave at fastlægge 
betingelserne for denne beskyttelse. Før harmoniseringen gav italiensk ret kun 
ophavsretsbeskyttelse til de industrimønsterværker, hvis kunstneriske værdi kunne evalueres 
særskilt fra den industrielle karakter af det produkt, som det vedrørte. Direktiv 98/71/EF 
gennemførtes i Italien ved lov dekret nr. 95/20012 som ændrede den italienske ophavsretslov 

                                               
1 EFT L 289 af 28.10.1998, s. 28-35.
2 Lovtidende (GURI) nr. 79 af 4.4.2001.
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(lov nr. 633/19411) ved at fjerne kravet om "scindibilità" (opdelelighed), idet den gav 
ophavsretsbeskyttelse til værker af industrimønstre, der havde iboende kreativ og kunstnerisk 
værdi, og fastlagde, at mønsterregistrering kan kumuleres med ophavsretsbeskyttelse.  
Herudover indførte italiensk ret en 10-årig overgangsordning, hvorunder 
ophavsretsbeskyttelsen, der var givet til industrimønstre, ikke kunne gøres gældende overfor 
tredjeparter, som var begyndt at fremstille eller sælge før den dato, hvor loven trådte i kraft 
(19. april 2001), industrimønstre og værker, som var offentligt eje, enten fordi deres 
mønsterrettigheder var udløbet, eller fordi de ikke opfyldte betingelserne for 
ophavsretsbeskyttelse. Denne bestemmelse blev efterfølgende stadfæstet igen i artikel 239 i 
den italienske kodeks for industriel ejendomsret, som blev vedtaget i 20052. Denne lov er 
blevet ændret hyppigt inden for de seneste år – i mellemtiden blev overgangsperioden, som 
reaktion på traktatbrudsproceduren indledt af Europa-Kommissionen mod Italien, fjernet 
fuldstændig – men de seneste ændringer udvider ”moratoriet” endnu mere, dvs. til 2014.

Den manglende overensstemmelse af ovennævnte overgangsbestemmelser er blevet bekræftet 
i 2011 af EU-domstolen i sag C-168/09 Flos mod Semeraro3. Domstolen udtalte, at den 
nationale ret ikke kan nægte ophavsretsbeskyttelse til mønstre, som, selv om de er blevet 
offentligt eje, opfylder betingelserne for denne beskyttelse. Selv om artikel 17 i direktivet kun 
vedrører registrerede mønstre, kan de mønstre, som aldrig er blevet registrerede ikke desto 
mindre beskyttes af ophavsretten, forudsat at de opfylder de kriterier, der er fastlagt af 
medlemsstaterne for kunstneriske værker. Artikel 17 giver ikke medlemsstaterne tilladelse til 
at indføre overgangsperioder, således som det er fastlagt i den italienske lov.

Følgelig stadfæstede domstolen i Milano den 12. september 2012 EU-domstolens fortolkning 
i sag C-168/09 og fastslog, at Semeraros salg af ”Fluida”-lampen, som kopierede Flos 
”Arco”-lampe udgjorde en overtrædelse af ophavsretten4. Denne domstol nåede frem til 
samme konklusion i sagerne Cassina mod High Tech S.r.l. og Vitra Patente A.G. mod High 
Tech S.r.l. (design af henholdsvis Le Corbusier-stolen og Panton-stolen).

Konklusion

Den ovenfor skitserede juridiske situation viser, at Italien har en juridisk forpligtelse til at 
beskytte industrielle mønstre via ophavsretten, selv om mønstrene var i offentligt eje før 
direktivets gennemførelse. Dette er blevet bekræftet af domme i EU-domstolen og domstolen 
i Milano. Kommissionen kan ikke foretage sig noget for andrageren. 

                                               
1 Lovtidende nr. 166 af 16.7.1941 (udgave, som fandt anvendelse indtil den 19. april 2001).
2 Lovtidende nr. 52 af 4.3.2005 – almindeligt tillæg nr. 28.
3 Dom af 27.1.2011, Flos (C-168/09, ECR 2011 s. I-181).
4 9906/12 Domstolen i Milano.


