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1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva prelungirii retroactive a dreptului de autor pentru modele și 
desene la 70 de ani.
Această prelungire ar amenința existența mai multor întreprinderi mici și mijlocii a căror 
activitate se axează pe reproducerea de obiecte care nu mai fac obiectul dreptului de autor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Directiva 98/71/CE privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale1 prevede la 
articolul 17 că desenul sau modelul care face obiectul înregistrării trebuie, de asemenea, să fie 
protejat în temeiul legislației privind dreptul de autor. Ține de competența statelor membre să 
decidă asupra condițiilor acestei protecții. Înainte de armonizare, legislația italiană acorda 
protecția prin dreptul de autor numai operelor de concepție industrială a căror valoare artistică 
putea fi apreciată separat de caracterul industrial al produsului cu care erau asociate. Directiva 
98/71/CE a fost pusă în aplicare în Italia prin Decretul-lege nr. 95/20012, care a modificat 
legislația italiană privind drepturile de autor (Legea nr. 633/19413), eliminând condiția privind 

                                               
1 JO L 289, 28.10.1998, pp. 28-35.
2 GURI nr. 79 din 4 aprilie 2001.
3 Gazzetta Ufficiale nr. 166 din 16 iulie 1941 (versiunea aplicabilă până la 19 aprilie 2001).
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„însușirea de a fi separabil” („scindibilità”), acordând protecția prin dreptul de autor operelor 
de concepție industrială care au o valoare creativă și artistică intrinsecă și cu condiția ca 
înregistrarea desenului sau a modelului să poată fi cumulată cu protecția prin dreptul de autor. 
În plus, legislația italiană a introdus un regim de tranziție de 10 ani pe parcursul căruia 
protecția prin dreptul de autor acordată desenelor sau modelelor industriale nu putea fi 
opozabilă părților terțe care, anterior datei intrării în vigoare a legislației (19 aprilie 2001), au 
început să fabrice sau să comercializeze desene sau modele și lucrări industriale care au intrat 
în domeniul public fie pentru că drepturile asupra unui desen sau model au expirat, fie pentru 
că acestea nu au fost eligibile pentru a beneficia de protecție prin dreptul de autor. Dispoziția 
respectivă a fost ulterior preluată la articolul 239 din Codul italian al proprietății industriale 
care a fost promulgat în 20051. Această legislație s-a modificat în mod frecvent în ultimii ani 
– între timp, ca răspuns la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de 
Comisia Europeană împotriva Italiei, perioada de tranziție a fost înlăturată în totalitate –, dar 
cea mai recentă modificare prelungește și mai mult „suspendarea”, adică până în 2014.

Lipsa conformității dispoziției tranzitorii sus-menționate a fost confirmată în 2011 de Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-168/09 Flos/Semeraro2. Curtea a afirmat că 
legislația națională nu poate exclude de la protecția prin dreptul de autor desenele sau 
modelele care, chiar dacă au intrat în domeniul public, sunt eligibile pentru a beneficia de o 
astfel de protecție. Deși articolul 17 din directivă se referă numai la desenele sau modelele 
înregistrate, desenele sau modelele care nu au fost niciodată înregistrate pot fi totuși protejate 
prin dreptul de autor cu condiția să îndeplinească criteriile prevăzute de statele membre pentru 
operele de creație. Articolul 17 nu permite statelor membre să introducă perioade de tranziție 
precum cea care a fost prevăzută prin legislația italiană.

În consecință, la 12 septembrie 2012, Tribunalul din Milano a aprobat interpretarea dată de 
CJUE în cauza C-168/09 și a pronunțat hotărârea potrivit căreia comercializarea lămpilor 
denumite „Fluida” de către Semeraro, care au copiat lămpile denumite „Arco” comercializate 
de Flos, constituie un act de încălcare de drepturilor de autor3.  Tribunalul a ajuns la aceeași 
concluzie în ceea ce privește cauzele Cassina/High Tech S.r.l și Vitra Patente A.G./High Tech 
S.r.l. (modelul de scaun „Le Corbusier” și, respectiv, „Panton”).

Concluzie

Situația juridică rezumată mai sus arată că Italia are obligația legală de a proteja desenele sau 
modelele industriale prin legislația privind dreptul de autor, chiar dacă desenele sau modelele 
au intrat în domeniul public anterior datei punerii în aplicare a directivei. Acest lucru a fost 
confirmat de hotărârile pronunțate de CJUE și de Tribunalul din Milano. Comisia nu este în 
măsură să intervină în numele petiționarului. 
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