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Betreft: Verzoekschrift 0899/2012, ingediend door S.V. (Italiaanse nationaliteit), over 
de terugwerkende kracht van het auteursrecht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen een verlenging van het auteursrecht met terugwerkende kracht tot 
70 jaar voor modellen.

Een dergelijke verlenging zou het bestaan in gevaar brengen van vele kleine en middelgrote 
ondernemingen die zich voornamelijk bezighouden met de reproductie van voorwerpen die 
niet langer aan het auteursrecht onderworpen zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

In Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen1 wordt in artikel 17 bepaald 
dat een ingeschreven model ook door het auteursrecht moet worden beschermd. Het is aan de 
lidstaten om de voorwaarden van die bescherming te bepalen. Vóór de harmonisatie werd er 
in de Italiaanse wetgeving slechts voorzien in de auteursrechtelijke bescherming van 
industriële modellen waarvan de artistieke waarde kon worden beoordeeld los van de 
industriële aard van het product waarop ze betrekking hadden. Richtlijn 98/71/EG werd in 
Italië bij wetsbesluit nr. 95/20012 omgezet, waardoor de Italiaanse wet op het auteursrecht 
                                               
1 PB L 289 van 28.10.1998, blz. 28-35.
2 GURI nr. 79 van 4 april 2001.
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(Wet nr. 633/19411) aldus werd gewijzigd dat de vereiste van scheidbaarheid ("scindibilità") 
werd afgeschaft, auteursrechtelijke bescherming werd toegekend aan industriële modellen met 
een artistieke en creatieve waarde en ervoor werd gezorgd dat de inschrijving van een model 
gepaard kan gaan met de auteursrechtelijke bescherming ervan.
Bovendien werd in de Italiaanse wetgeving een overgangsregeling van tien jaar opgenomen 
waarbij de auteursrechtelijke bescherming van industriële modellen niet kon worden 
ingeroepen tegen derden die vóór de datum van inwerkingtreding van de wet (19 april 2001) 
industriële modellen en werken die tot het publieke domein behoren, gingen vervaardigen of 
verkopen, omdat de rechten inzake tekeningen of modellen waren vervallen of omdat de 
modellen niet voldeden aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming. Deze 
bepaling is vervolgens overgenomen in artikel 239 van het Italiaanse wetboek van industriële 
eigendom, dat in 2005 is uitgevaardigd2. De laatste jaren werd deze wet herhaaldelijk 
gewijzigd en intussen werd de overgangsperiode, als gevolg van de inbreukprocedures die de 
Europese Commissie tegen Italië heeft ingeleid, volledig beëindigd, maar in de meest recente 
wijziging wordt het moratorium opnieuw verlengd, d.w.z. tot 2014.

Het gebrek aan conformiteit in de bovengenoemde overgangsbepaling werd in 2011 bevestigd 
door het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-168/09, Flos/Semeraro3. Het Hof 
heeft geoordeeld dat er in de nationale wet niet mag worden vastgelegd dat modellen die aan 
de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldoen niet worden beschermd, zelfs 
indien ze tot het publieke domein behoren. Hoewel artikel 17 van de richtlijn uitsluitend 
betrekking heeft op ingeschreven modellen, kunnen modellen die nooit werden ingeschreven 
door het auteursrecht worden beschermd indien zij voldoen aan de door de lidstaten 
vastgelegde criteria voor creatieve werken. In artikel 17 wordt niet toegestaan dat lidstaten 
overgangsperioden invoeren zoals die waarin de Italiaanse wet voorziet.

Op 12 september 2012 sloot de rechtbank van Milaan zich derhalve aan bij het oordeel van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-168/09 en oordeelde dat er bij de 
verkoop van de lamp "Fluida" door Semeraro, die een kopie is van de lamp Arco van Flos, 
sprake was van een schending van het auteursrecht4. De rechtbank van Milaan kwam tot 
dezelfde conclusie in de zaken Cassina/High Tech S.r.l en Vitra Patente A.G./High Tech S.r.l. 
(ontwerp van de door "Le Corbusier" en "Panton" ontworpen stoelen).

Conclusie

De juridische situatie die hierboven beknopt is uiteengezet toont aan dat Italië wettelijk 
verplicht is om industriële modellen te beschermen door het auteursrecht, zelfs indien de 
modellen vóór de inwerkingtreding van de richtlijn tot het publieke domein behoorden. Dit 
werd bevestigd door de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de 
rechtbank van Milaan. De Commissie is niet bevoegd om namens indiener in te grijpen.

                                               
1 Gazzetta Ufficiale nr. 166 van 16 juli 1941 (de versie die van toepassing was tot 19 april 2001).
2 Gazzetta Ufficiale nr. 52 van 4 maart  2005 - Supplemento Ordinario nr. 28.
3 Arrest van 27 januari 2011, Flos (C-168/09, Jurispr. 2011, blz. I-181).
4 9906/12 Tribunale di Milano.


