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Temats: Lūgumraksts Nr. 0899/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais S. V., par 
autortiesību atpakaļejošo spēku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret autortiesību atpakaļejošā spēka pagarināšanu līdz 
70 gadiem attiecībā uz dizainu.
Šis pagarinājums apdraudētu daudzu mazu un vidēju uzņēmumu pastāvēšanu, kuru 
uzņēmējdarbība koncentrējas uz objektu reproducēšanu, jo uz tiem vairs neattiektos 
autortiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Direktīvas 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību1 17. pantā ir teikts, ka autortiesību 
likumam ir jāaizsargā arī reģistrēts dizains. Dalībvalstu ziņā ir lemt par šīs aizsardzības 
nosacījumiem. Pirms saskaņošanas Itālijas tiesību aktos autortiesību aizsardzība bija 
paredzēta tikai tiem rūpnieciskajiem dizainparaugiem, kuru māksliniecisko vērtību varēja 
noteikt neatkarīgi no produkta rūpnieciskā rakstura, uz kuru tas attiecās. Direktīvu 98/71/EK 
Itālijā īstenoja ar Likumdošanas dekrētu Nr. 95/20012, ar ko grozīja Itālijas Autortiesību 
likumu (Likums Nr. 633/19413), atceļot prasību pēc „scindibilità” un piešķirot autortiesību 
                                               
1 OV L 289, 28.10.1998., 28.–35. lpp.
2 GURI Nr. 79., 2001. gada 4. aprīlis.
3 Gazzetta Ufficiale Nr. 166, 1941. gada 16. jūlijs (variants, ko piemēroja līdz 2001. gada 19. aprīlim).
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aizsardzību rūpnieciskiem dizainparaugiem, kuriem bija izteikta radoša un mākslinieciska 
vērtība, un ja dizainparauga reģistrāciju varēja savienot ar autortiesību aizsardzību.
Turklāt ar Itālijas tiesību aktiem ieviesa 10 gadu ilgu pārejas režīmu, kura laikā autortiesību 
aizsardzību, ko piešķīra rūpnieciskajiem dizainparaugiem, nevarēja izmantot pret trešām 
personām, kuras bija sākušas ražot vai pārdot rūpnieciskus dizainparaugus vai darbus, kas bija 
atklātībā pieejami — jo to dizaina tiesību termiņš bija beidzies vai arī tāpēc, ka tiem nebija 
tiesību uz autortiesību aizsardzību — pirms dienas, kad likums stājās spēkā (2001. gada 
19. aprīlis). Šo noteikumu pēc tam atkārtoti apstiprināja Itālijas 2005. gadā pieņemtā 
Rūpnieciskā īpašuma kodeksa1 239. pantā. Dažos pēdējos gados šis likums ir bieži mainīts —
starplaikā kā atbildi uz pārkāpumu procedūru, ko uzsāka Eiropas Komisija pret Itāliju, pārejas 
periodu vispār atcēla —, bet pats jaunākais grozījums vēl vairāk pagarina „moratoriju”, t. i., 
līdz 2014. gadam. 

Minētā pārejas perioda noteikuma neatbilstību 2011. gadā apliecināja Eiropas Savienības 
Tiesa lietā C-168/09 Flos pret Semeraro2. Tiesa nolēma, ka valsts tiesību aktos nevar atteikt 
autortiesību aizsardzību dizainparaugiem, kam, neraugoties uz to, ka tie nonākuši atklātībā, ir 
tiesības uz šo aizsardzību. Lai gan direktīvas 17. pants attiecas tikai uz reģistrētiem 
dizainparaugiem, to dizainparaugu autortiesības, kas nekad nav bijuši reģistrēti, arī var tikt 
aizsargātas, ja vien tie atbilst dalībvalstu radošo darbu kritērijiem. 17. pants neļauj 
dalībvalstīm ieviest pārejas periodu, piemēram, tādu, kas paredzēts Itālijas tiesību aktos.

Tā rezultātā 2012. gada 12. septembrī Milānas tiesa apstiprināja ES Tiesas interpretāciju lietā 
C-168/09 un nolēma, ka Semeraro tirdzniecība ar „Fluida” lampu, kas bija Flos „Arco” 
lampas kopija, nozīmē autortiesību pārkāpumu3. Tiesa nonāca pie tādiem pašiem 
secinājumiem lietās Cassina pret High Tech S.r.l un Vitra Patente A.G. pret High Tech S.r.l.
(attiecīgi Lekorbizjē krēsla dizains un Pantona krēsla dizains).

Secinājums

Iepriekš apkopotā tiesiskā situācija rāda, ka Itālijai ir juridiski saistošs pienākums aizsargāt 
rūpnieciskos dizainparaugus ar autortiesību likumu pat tad, ja šie dizainparaugi nonākuši 
atklātībā pirms šīs direktīvas ieviešanas. To ir apstiprinājusi ES Tiesa un Milānas tiesa. Tādēļ 
Komisija nevar iejaukties lūgumraksta iesniedzēja vārdā.

                                               
1 Gazzetta Ufficiale Nr. 52, 2005. gada 4. marts, Supplemento Ordinario Nr. 28.
2 2011. gada 27. janvāra spriedums lietā C-168/09 Flos, Krājums, I-181. lpp.
3 9906/12, Tribunale di Milano.


