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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0899/2012 dėl autorių teisių taikymo atgaline data, kurią pateikė
Italijos pilietis S. V.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja, kad dizaino autorių teisių taikymas atgaline data buvo 
pratęstas iki 70 metų.
Šis pratęsimas galėtų kelti grėsmę daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, kurių verslas susijęs 
su objektų, kuriems nebetaikomos autorių teisės, atgaminimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos1 17 straipsnyje reikalaujama, kad 
registruotam dizainui taip pat būtų taikomi autorių teises reglamentuojantys teisės aktai.
Valstybės narės turi pačios nuspręsti, kokios turi būti šios apsaugos sąlygos. Prieš suderinant 
nuostatas, pagal Italijos teisės aktus autorių teisių apsauga buvo taikoma tik tiems pramoninio 
dizaino darbams, kurių meninę vertę buvo galima vertinti atskirai nuo gaminio, su kuriuo tas 
darbas yra siejamas, pramoninio pobūdžio. Direktyva 98/71/EB Italijoje įgyvendinta 
teisėkūros dekretu Nr. 95/20012, kuriuo iš dalies pakeistas Italijos Autorių teisių įstatymas 
(Nr. 633/19413): jame išbrauktas reikalavimas dėl scindibilità, pramoninio dizaino darbams, 
                                               
1 OL L 289, 1998 10 28, p. 28–35.
2 2001 m. balandžio 4 d. GURI Nr. 79.
3 1941 m. liepos 16 d. Gazzetta Ufficiale Nr. 166 (Ši versija buvo taikoma iki 2001 m. balandžio 19 d.).
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kuriems būdinga kūrybinė ir meninė vertė, numatyta autorių teisių apsauga ir nustatyta, kad 
dizaino registracija gali būti sujungiama su autorių teisių apsauga.
Be to, Italijos įstatyme nustatytas 10 metų pereinamasis laikotarpis, per kurį pramoninio 
dizaino darbams suteikiama autorių teisių apsauga negali būti taikoma prieš trečiąsias šalis, 
kurios pradėjo gaminti arba parduoti pramoninio dizaino kūrinius, kurie priklausė prie viešo 
naudojimo paskirties kūrinių, nes baigėsi jų teisių į dizainą galiojimo terminas arba jiems 
nebuvo taikoma autorių teisių apsauga, prieš įsigaliojant šiam įstatymui (t. y. iki 2001 m.
balandžio 19 d.). Ši nuostata vėliau buvo pakeista 2005 m. priimto Italijos pramoninės 
nuosavybės kodekso 239 straipsnyje1. Per pastaruosius kelerius metus šis įstatymas dažnai 
buvo keičiamas (atsižvelgiant į Europos Komisijos pradėtą pažeidimo tyrimo procedūrą prieš 
Italiją, šiuo metu pereinamojo laikotarpio nuostatos yra visai išbrauktos), tačiau pagal 
naujausius pakeitimus šis „patęsimas“ yra dar ilgesnis, t. y. iki 2014 m.

2011 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino minėtų pereinamojo laikotarpio 
nuostatų neatitikimą byloje C-168/09 Flos prieš Semeraro2. Teismas teigė, kad nacionalinės 
teisės aktuose negalima atsisakyti taikyti autorių teisių apsaugą dizaino kūriniams, kurie turi 
teisę į tokią apsaugą, net jei tapo viešo naudojimo. Nors direktyvos 17 straipsnio nuostatos 
taikomos tik registruotam dizainui, anksčiau niekada neregistruoto dizaino kūriniams taip pat 
gali būti taikoma autorių teisių apsauga, jei jie atitinka valstybių narių nustatytus kūriniams 
taikomus kriterijus. 17 straipsnyje valstybėms narėms neleidžiama nustatyti pereinamųjų 
laikotarpių kaip, pvz., pagal Italijos įstatymą nustatytasis.

Todėl 2012 m. rugsėjo 12 d. Milano Teismas pritarė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
aiškinimui byloje C-168/09 ir nusprendė, kad bendrovė „Semeraro“, prekiaudama šviestuvo 
modeliu „Fluida“, kuris yra šviestuvo „Arco“ kopija, pažeidė autorių teisių įstatymą3. Šis 
teismas padarė tokią pačią išvadą bylose Cassina prieš High Tech S.r.l ir Vitra Patente A.G. 
prieš High Tech S.r.l. (atitinkamai Le Corbusier ir Pantono kėdžių dizainas).

Išvada

Iš šios apibendrintos teisinės padėties matyti, kad Italija yra teisiškai įsipareigojusi užtikrinti 
pramoninio dizaino kūrinių apsaugą taikydama autorių teisių įstatymą, net jei šie kūriniai 
prieš įgyvendinant šią direktyvą tapo viešo naudojimo. Tai patvirtinta Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo ir Milano Teismo nutarimais. Komisija negali imtis veiksmų peticijos 
pateikėjo vardu.“

                                               
1 2005 m. kovo 4 d. Gazzetta Ufficiale Nr. 52 – Supplemento Ordinario Nr. 28.
2 2011 m. sausio 27 d. Sprendimas Flos SpA prieš Semeraro Casa e Famiglia SpA (C-168/09, Rink. p. I-181).
3 9906/12 Tribunale di Milano.


