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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0899/2012, którą złożył(a) S.V. (Włochy), w sprawie działania 
wstecz prawa autorskiego

1. Streszczenie petycji

Osoba składająca petycję protestuje przeciwko wydłużeniu mocy wstecznej prawa 
autorskiego odnoszącego się do projektowania do 70 lat.
Mogłoby to zagrozić istnieniu wielu małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na 
zasadzie reprodukowania obiektów, które przestały podlegać ochronie prawem autorskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Art. 17 dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów1 wymaga, aby wzór 
chroniony prawem z rejestracji był również objęty ochroną przewidzianą przez prawo 
autorskie. Warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest taka ochrona, są określane przez 
państwa członkowskie. Przed harmonizacją włoskie prawo uprawniało do korzystania z 
ochrony prawem autorskim jedynie te dzieła wzornictwa przemysłowego, których wartość 
artystyczną można ocenić  w oddzieleniu od przemysłowej natury produktu, do którego się 
odnoszą. Dyrektywa 98/71/WE została wprowadzona we Włoszech dekretem 
ustawodawczym nr 95/20012, który wprowadził zmiany do włoskiego prawa autorskiego 

                                               
1 Dz.U. L 289 z 28.10.1998, s. 28–35.
2 GURI nr 79 z dnia 4 kwietnia 2001 r.
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(ustawa nr 633/19411) poprzez uchylenie warunku „możliwości oddzielenia” („scindibilità”), 
przyznanie ochrony prawem autorskim utworom będącym wzorami przemysłowymi, które 
mają same w sobie twórczy charakter i wartość artystyczną, oraz zapewnienie możliwości 
kumulowania ochrony prawem z rejestracji z ochroną prawem autorskim. 
Ponadto włoskie prawo wprowadziło 10-letni okres przejściowy, w trakcie którego nie można 
powoływać się na przyznaną wzorom przemysłowym ochronę prawem autorskim wobec osób 
trzecich, które zaczęły wytwarzać lub sprzedawać przed dniem wejścia w życie tego prawa 
(19 kwietnia 2001 r.) wzory przemysłowe i utwory, które stały się własnością publiczną, 
ponieważ ich prawa do wzorów przemysłowych wygasły lub nie kwalifikowały się one do 
ochrony prawem autorskim. Przepis ten został następnie przejęty przez art. 239 włoskiego 
kodeksu własności intelektualnej przyjętego w 2005 r.2 W ciągu ostatnich lat prawo to często 
zmieniano – w międzyczasie, w reakcji na postępowania w sprawie naruszenia wszczęte przez 
Komisję Europejską przeciwko Włochom, okres przejściowy został odwołany – jednak 
najnowsze poprawki jeszcze bardziej wydłużają moratorium, tj. do 2014 r.
Brak zgodności wymienionego przepisu przejściowego został potwierdzony w 2011 r. przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-168/09 Flos przeciwko Semeraro3. 
Trybunał orzekł, że prawo krajowe nie może odmówić ochrony prawem autorskim tych 
wzorów, które kwalifikują się do tej ochrony, nawet jeżeli stały się one własnością publiczną. 
Chociaż art. 17 omawianej dyrektywy dotyczy tylko zarejestrowanych wzorów, wzory, które 
nigdy nie były zarejestrowane, mogą również podlegać ochronie prawem autorskim, jeżeli 
spełniają kryteria ustanowione przez państwa członkowskie w odniesieniu do produktów 
działalności twórczej. Artykuł 17 nie zezwala państwom członkowskim na wprowadzanie 
okresów przejściowych, takich jak ten przewidziany przez prawo włoskie.

W rezultacie w dniu 12 września 2012 r. sąd w Mediolanie poparł wykładnię Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-168/09 oraz orzekł, że sprzedaż przez 
Semeraro lampy Fluida naśladującej wzór Arco należy zakwalifikować jako  naruszenie 
prawa autorskiego4. Sąd ten doszedł do takiego samego wniosku w sprawach Cassina 
przeciwko High Tech S.r.l oraz Vitra Patente A.G. przeciwko High Tech S.r.l (dotyczących 
odpowiednio projektów krzeseł Le Corbusier i Panton).

Wniosek

Sytuacja prawna przedstawiona powyżej pokazuje, że we Włoszech istnieje prawny 
obowiązek ochrony wzorów przemysłowych prawem autorskim, nawet jeżeli wzory te stały 
się własnością publiczną przed wejściem w życie omawianej dyrektywy. Potwierdzają to 
wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądu w Mediolanie. Dlatego 
Komisja nie jest w stanie podjąć działań w imieniu osoby składającej petycję. 

                                               
1 Gazzetta Ufficiale nr 166 z dnia 16 lipca 1941 r. (wersja obowiązująca do dnia 19 kwietnia 2001 r.)
2 Gazzetta Ufficiale nr 52 z dnia 4 marca 2005 r. – dodatek zwykły nr 28
3 Wyrok z dnia 27 stycznia 2011 r., sprawa Flos (C-168/09, Zb.Orz. 2011, s. I-181)
4 9906/12 Tribunale di Milano


