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Abstract. This article aims at presenting the content and the frame of the TRIPs. Agreement. It starts
by introducing the reader to the terms that defined the world economical climate by the time of the
Agreement negociation. Also, it explains the need of having an Agreement on intellectual property rights
with impact on the business world. Moreover, the article reviews the main provisions of the Agreement
and the most important intellectual property rights.
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În anii ’80, accelerarea procesului de globalizare în
domeniul drepturilor de proprietate intelectualã prin
intermediul comerþului internaþional, investiþiilor strãine
directe ºi licenþierii a dus la crearea unei situaþii conflictuale
între standardele protecþiei acestor drepturi la momentul
respectiv ºi nevoile apãrute datoritã situaþiei economice a
vremii (Maskus, 2000). Aceastã situaþie s-a înrãutãþit în
anii ’90. Astfel, nevoia de a vinde proprietatea intelectualã
la nivel internaþional a devenit din ce în ce mai nepotrivitã
cu drepturile de proprietate intelectualã existente, bazate
strict pe legile ºi reglementãrile naþionale sau teritoriale.
Statele Unite au susþinut iniþial, cu ocazia conferinþei
ministeriale din 1982, crearea unui cod internaþional
privind mãrfurile contrafãcute, dar iniþiativa nu a fost
privitã cu prea mult entuziasm de cãtre celelalte state
membre.
Negocierile privind lansarea Rundei Uruguay au durat
aproape la fel de mult ca ºi negocierile în cadrul întregii
Runde Tokio (Ostry, 1999). Statele Unite au încercat
lansarea unei runde de negocieri încã de la începutul anilor
’80, datoritã rezultatelor nesatisfãcãtoare ale Rundei Tokio.
Includerea de noi domenii în cadrul Rundei Uruguay a
reprezentat în totalitate o iniþiativã americanã, fiind
impulsionatã de interesele companiilor multinaþionale
americane. În ceea ce priveºte domeniul proprietãþii
intelectuale, principalii stimuli au fost aduºi de industriile
farmaceuticã, software ºi a divertismentului.

TRIPs prezintã standarde minime privind proprietatea
intelectualã, standarde cãrora trebuie sã li se supunã toate
statele membre OMC. Atunci când va fi implementat pe
deplin, acesta va fi suficient pentru a asista fluxurile
comerciale internaþionale, dar nu va fi capabil sã asigure
rolul istoric al proprietãþii intelectuale în stimularea
activitãþii locale private în ceea ce priveºte cercetarea ºi
dezvoltarea de tehnologii inovatorii ºi în ceea ce priveºte
creaþiile artistice ºi literare (Sherwood, 2000, pp. 57-76).
De asemenea, a fost afirmat cã TRIPs reprezintã cel mai
ambiþios acord internaþional în domeniul drepturilor de
proprietate intelectualã (Primo Braga, 1995).
Cu toate acestea, acordul prezintã numeroase deficienþe.
Cele mai importante diferenþe între prevederile TRIPs ºi
condiþiile asigurãrii unei protecþii eficiente a drepturilor
de proprietate intelectualã implicã abilitatea instituþiilor
unui stat de a facilita întãrirea eficientã ºi de duratã a
drepturilor de proprietate intelectualã private. Un mare
numãr de þãri în tranziþie ºi în curs de dezvoltare nu deþin
sistemele juridice adecvate sarcinii dificile de întãrire a
drepturilor de proprietate intelectualã ºi nici nu îndeplinesc
alte condiþii necesare aplicãrii acordului. O altã problemã
se referã la administraþia publicã, la instituþiile care oferã
ºi garanteazã protecþia drepturilor de proprietate
intelectualã. Astfel, TRIPs nu ia în considerare faptul cã
aceste agenþii, în multe þãri în curs de dezvoltare, nu
beneficiazã de fonduri suficiente, ceea ce duce la deþinerea
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unui personal incompetent, la lipsa de performanþã a
sistemului informatic ºi la rezultate deformate. Cea de-a
treia problemã implicã reducerea valorii drepturilor de
proprietate intelectualã. Odatã create, drepturile de
proprietate intelectualã sunt diminuate prin intermediul
prevederilor TRIPs, cu ajutorul unor mãsuri cum sunt
licenþele obligatorii, limitãrile posibilitãþii de întãrire a
drepturilor ºi exceptãrile de la exercitarea drepturilor în
favoarea terþilor. O ultimã problemã importantã este cea
referitoare la tehnologiile noi. Din motive de necesitate,
protecþia nu poate precede tehnologiile noi. Aceasta poate
duce la rãmânerea în urma celor mai noi descoperiri, ceea
ce TRIPs deja face. Ca exemple, aici pot fi aduse
transmisiunile în spaþiul cibernetic.
Concluzionând, se poate afirma cã acordul TRIPs
reprezintã cea mai semnificativã întãrire a normelor globale
în domeniul proprietãþii intelectuale. Respectarea
obligaþiilor impuse de TRIPs contribuie la îndreptarea spre
armonizarea standardelor internaþionale ºi la solidificarea
regimului internaþional. Astfel, acordul a fost considerat o
încercare de micºorare a distanþei dintre modul în care aceste
drepturi sunt protejate în diferite regiuni ale lumii ºi de a le
supune unor reguli internaþionale comune. TRIPs acoperã
cinci probleme importante: modul în care principiile de
bazã ale sistemului comercial ºi alte acorduri din domeniul
proprietãþii intelectuale ar trebui aplicate, modul în care se
poate oferi o protecþie adecvatã drepturilor de proprietate
intelectualã, modul în care statele trebuie sã întãreascã
adecvat aceste drepturi pe teritoriul propriu, modul de
rezolvare a disputelor asupra proprietãþii intelectuale între
statele membre OMC, precum ºi aranjamentele speciale
privind perioadele de tranziþie în perioada introducerii
noului sistem.
Acordul începe cu stipularea ideii conform cãreia
drepturile de proprietate intelectualã trebuie protejate la
nivel internaþional pentru a reduce distorsiunile din calea
comerþului internaþional. Este însã important ca acestea sã
nu devinã ele însele bariere în calea comerþului. Principiile
GATT urmeazã sã aibã aplicabilitate ºi în domeniul
proprietãþii intelectuale. Astfel, se doreºte stabilirea unui
„cadru multilateral de principii, reguli ºi discipline
referitoare la comerþul internaþional cu mãrfuri
contrafãcute”. Aceastã prevedere a fost introdusã ca urmare
a faptului cã la întâlnirea de la Punta del Este din septembrie
1986, spre surprinderea multor delegaþi, principala
prioritate a preºedintelui Reagan pentru Runda Uruguay a
fost stoparea pirateriei.
Poate unul dintre cele mai importante aspecte ale
preambulului este afirmaþia privind recunoaºterea
drepturilor de proprietate intelectualã ca fiind drepturi
private. Astfel, este necesarã existenþa unor mijloace de
asigurare a respectãrii acestor drepturi în fiecare þarã
membrã7. În cazul în care nu se aplicã aceste mijloace,
procedurile OMC privind rezolvarea disputelor, cel mai
ambiþios sistem mondial pentru rezolvarea disputelor
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dintre mai mult de 130 de state adoptat vreodatã în istoria
legislaþiei internaþionale (Petersmann, 1998, p. 183), oferã
garanþia finalã a protecþiei.
TRIPs apare ca o extensie a OMPI, cu care trebuie sã
colaboreze îndeaproape. Important de subliniat este faptul
cã OMPI nu deþine un mecanism privind asigurarea
respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã.

Principii
Acordul stabileºte standarde generale în legãturã cu
fiecare dintre principalele domenii de proprietate
intelectualã acceptate. Astfel, sunt fixate standarde minime
de protecþie care urmeazã a fi oferite de fiecare membru. De
aceea, TRIPs a fost definit ca fiind un acord cu standarde
minime, care permite membrilor sã ofere un grad mai mare
de protecþie a proprietãþii intelectuale, dacã aceºtia o
doresc. Statele membre sunt libere sã determine cea mai
potrivitã metodã de implementare a prevederilor acordului,
conform propriului sistem legal ºi propriilor politici în
materie (The World Bank Group, 1999).
Articolul 1.3 permite statelor membre sã ofere câteva
opþiuni în ceea ce priveºte definirea persoanelor beneficiare
ºi tratamentului naþional, cu condiþia notificãrii acestor
aspecte la Consiliul TRIPs. Aceste notificãri pot fi regãsite
în seria de documente IP/2.
Asemãnãtor textelor GATT ºi GATS, punctul de plecare
al acordului privind proprietatea intelectualã este
reprezentat de principiile de bazã. Prevederile generale
ale TRIPs vin în continuarea celor ale Convenþiilor de la
Berna, Paris, Roma ºi ale celei referitoare la proprietatea
intelectualã în materie de circuite integrate (articolul 2).
Principiile de bazã sunt stipulate în articolele 3 ºi 4 sub
forma tratamentului naþional ºi a tratamentului naþiunii
celei mai favorizate. Tratamentul naþional ºi tratamentul
naþiunii celei mai favorizate (articolele 3,4 ºi 5) au devenit
aplicabile pentru toate statele membre, de la 1 ianuarie
1996. Consiliul TRIPs a recunoscut cã membrii au un numãr
de opþiuni pentru a alinia obligaþiile de notificare ºi
reglementãrile corespunzãtoare legislaþiilor naþionale.
Tratamentul naþional se referã în special la persoane sau
entitãþi legale, mai degrabã decât la bunuri, cum este cazul
GATT. Acordul reprezintã o extensie importantã a doctrinei
legale, bazatã pe standardele create pentru OMC. În cazul
acordãrii clauzei tratamentului naþional, se pãstreazã
excepþiile prevãzute deja în Convenþiile de la Roma, Paris,
Berna sau de cãtre Tratatul asupra proprietãþii intelectuale
în materie de circuite integrate (articolul 3.1). Prin urmare,
statele membre nu trebuie sã discrimineze în favoarea
propriilor cetãþeni, în ceea ce priveºte regimul protecþiei
brevetelor, drepturilor de autor, mãrcilor de fabricã ºi
comerciale pentru strãinii care sunt cetãþeni ai altor state
membre OMC ºi nici sã favorizeze drepturile cetãþenilor
unor state membre faþã de cele ale cetãþenilor altor state
membre.

acest aspect, deºi extrem de importante mai ales din punctul
de vedere al þãrilor în curs de dezvoltare, nu au menirea de
a contribui la realizarea unor mecanisme privind
eficientizarea transferului de tehnologie. De exemplu,
articolul 8.2 stipuleazã: mãsurile adecvate, cu condiþia ca
ele sã fie compatibile cu prevederile prezentului acord,
vor putea fi necesare în scopul evitãrii folosirii abuzive a
proprietãþii intelectuale de cãtre deþinãtorii de drepturi
sau recurgerii la practici care sã restrângã de o manierã
nerezonabilã comerþul sau care prejudiciazã transferul
internaþional de tehnologie. Din aceste motive, este
considerat (Verspagen, 1999) cã TRIPs nu reprezintã soluþia
finalã la problema transferului de tehnologie, fiind mai
degrabã cel mai util pas în realizarea importanþei proprietãþii
intelectuale ºi tehnologiei în general. În plus faþã de alte
acorduri asupra drepturilor de proprietate intelectualã,
TRIPs presupune cã atât þãrile dezvoltate, cât ºi cele în
curs de dezvoltare trebuie sã continue sã se concentreze pe
construirea unor capacitãþi tehnologice domestice în þãrile
în curs de dezvoltare.

Drepturile de autor ºi drepturile conexe
În ceea ce priveºte drepturile de autor, TRIPs preia
standardele Convenþiei de la Berna 1971 (articolul 9), astfel
încât toþi membrii OMC trebuie sã respecte aceste reguli.
Totuºi, la insistenþa Statelor Unite, acordul nu preia
prevederea referitoare la drepturile morale, aºa cum este ea
prezentatã în articolul 6bis al respectivei convenþii. Cu
toate acestea, membrii nu vor avea nici drepturi, nici
obligaþii în baza prezentului acord în ceea ce priveºte
drepturile conferite de articolul 6bis al convenþiei respective sau drepturile care sunt derivate din acestea.
Extinderea Convenþiei de la Berna asupra unor þãri care nu
au fost membre stabileºte un standard global potrivit cãruia
drepturile de autor se aplicã pe durata de viaþã a autorului
plus cinzeci de ani (articolul 12). TRIPs vine în completarea
Convenþiei de la Berna, prin clarificarea potrivit cãreia
drepturile de autor deþinute de companii se extind pe o
perioadã de minimum cinzeci de ani.
Articolul 10 aduce modificãri mai semnificative, prin
aceea cã atât soft-ul, cât ºi compilaþiile de date trebuie sã fie
protejate ca opere literare, în baza Convenþiei de la Berna.
TRIPs nu cere ca programele sã fie protejate cu ajutorul
brevetelor chiar dacã întrunesc condiþiile de brevetare, aºa
cum e cazul în Statele Unite, dar nu exclude aceastã opþiune.
În momentul în care acordul a intrat în vigoare în 1995,
numeroase þãri în curs de dezvoltare nu au recunoscut
programele de calculator ºi bazele de date ca putând fi
protejate cu ajutorul drepturilor de autor. De aceea, aceastã
prevedere necesitã o reformã legalã extensivã.
TRIPs urgenteazã protejarea globalã a drepturilor de
autor pentru programele de calculator, transmisiunile
electronice, producãtorii de fonograme ºi pentru
organismele de radiodifuziune. Artiºtii interpreþi trebuie
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În ceea ce priveºte tratamentul naþiunii celei mai
favorizate, se poate afirma cã este pentru prima datã când
în legislaþia referitoare la drepturile de proprietate
intelectualã sunt recunoscute anumite excepþii pentru
acordurile comerciale regionale în domeniu ºi de la
relaþiile de reciprocitate în cazul drepturilor de autor
stabilite prin Convenþiile de la Paris ºi Roma. Articolul 4
stipuleazã cã, în ceea ce priveºte protejarea proprietãþii
intelectuale, orice avantaj, favoare, privilegiu sau
imunitate oferitã de cãtre un stat membru naþionalilor
altui stat trebuie acordat imediat ºi necondiþionat
naþionalilor altor state membre. Excepþiile menþionate
anterior sunt enumerate de paragraful (d): orice avantaj,
favoare, privilegiu sau imunitate acordatã de cãtre un
stat membru rezultând din acordurile internaþionale legate
de protejarea proprietãþii intelectuale care au intrat în
vigoare înainte de intrarea în vigoare a TRIPs, cu condiþia
ca asemenea acorduri sã fie notificate Consiliului TRIPs
ºi sã nu constituie o discriminare arbitrarã sau nejustificatã
împotriva naþionalilor altui stat membru.
Un domeniu controversat acoperit de TRIPs este
transferul de tehnologie. Unul din obiectivele principale
ale acordului este sprijinirea ºi promovarea inovaþiei
tehnologice ºi a transferului ºi difuzãrii tehnologiei în
avantajul reciproc al celor care creeazã ºi al celor care
utilizeazã cunoºtinþe tehnice, de o manierã favorabilã
pentru binele social ºi economic, ºi sã asigure un echilibru
de drepturi ºi obligaþii. Discuþiile privind transferul de
tehnologie devin controversate mai ales în ceea ce priveºte
situaþia þãrilor în curs de dezvoltare. Unele þãri în curs de
dezvoltare ºi-au exprimat îngrijorarea în legãturã cu accesul
la tehnologie, acces care este din ce în ce mai dificil de
obþinut din surse comerciale (Correa, 2001). Asemenea
îngrijorãri sunt justificate: în timp ce þãrilor în curs de
dezvoltare li s-a cerut sã-ºi întãreascã regimurile privind
proprietate intelectualã, acordurile OMC nu conþin multe
prevederi care sã faciliteze ºi sã promoveze accesul la
tehnologie. Distribuþia capacitãþilor pentru a genera
inovaþii ºtiinþifice ºi tehnologice duce, în realitate, la
crearea celei mai dramatice asimetrii nord-sud. Devine tot
mai acutã percepþia faptului cã beneficiile unei protecþii
mai puternice a drepturilor de proprietate intelectualã
pot fi distribuite foarte inegal, cel puþin pe termen scurt ºi
mediu, cu toate cã þãrile în curs de dezvoltare trebuie sãi suporte costurile de tranziþie (Reichman, 1999). Pe mãsurã
ce þãrile în curs de dezvoltare ating niveluri mai înalte de
dezvoltare tehnologicã, economiile lor sunt caracterizate
de o cerere tot mai sofisticatã de tehnologii care nu au
atins încã stadiul de maturitate. Spre deosebire de
tehnologiile mature, care sunt relativ uºor de obþinut,
tehnologiile profitabile ºi în schimbare sunt din ce în ce
mai dificil de obþinut.
Cu toate cã revine asupra problemei transferului de
tehnologie (articolele 67 ºi 68), acordul nu are multe de
spus în aceastã privinþã. Toate prevederile referitoare la
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sã aibã dreptul de a împiedica înregistrãrile neautorizate,
reproducerea ºi difuzarea performanþelor în direct, pentru
o perioadã nu mai micã de cinzeci de ani (articolul 14).
Producãtorii de înregistrãri audio au dreptul de a
împiedica reproducerea înregistrãrilor pe o perioadã de
cinzeci de ani.
Trebuie subliniat faptul cã aceastã secþiune conþine
prevederi care în general se referã la utilizarea echitabilã ºi
la limitãrile similare asupra exercitãrii drepturilor de autor.
Astfel, drepturile de autor trebuie sã se limiteze la anumite
cazuri speciale care nu intrã în conflict cu exploatarea
normalã a lucrãrilor ºi nu prejudiciazã interesele legitime ale deþinãtorilor drepturilor.
Un alt aspect demn de remarcat este introducerea în
textul acordului a unei cereri de a oferi drepturi de închiriere
pentru programele de calculator, înregistrãrile audio ºi,
într-o mãsurã limitatã, pentru filmele cinematografice
(articolul 11). Autorii programelor pe calculator ºi
producãtorii de înregistrãri audio au dreptul de a interzice
închirierea comercialã a lucrãrilor lor pentru public. Un
drept exclusiv similar se aplicã filmelor, unde închirierea
comercialã a dus la extinderea copierii, afectând
potenþialele câºtiguri ale deþinãtorilor de drepturi de autor.
În cazul drepturilor de autor, TRIPs permite statelor
membre sã-ºi stabileascã propriii parametri privind
utilizarea corectã sau utilizarea de copii neautorizate pentru
a obþine obiective sociale. În mod evident, copierea la
scarã comercialã nu se poate integra în categoria utilizãrii
corecte pentru cã ar limita valoarea drepturilor de autor.
Totuºi, este acceptatã copierea limitatã în scopuri
educaþionale ºi de cercetare; unele state extind doctrina la
o excepþie a unei utilizãri private unice. În multe state,
inclusiv în Statele Unite, existã prevederi referitoare la
licenþierea obligatorie în cazul difuzãrilor TV prin cablu.
Scopul drepturilor de autor poate fi, de asemenea, limitat
de doctrina primei vânzãri ºi de importurile paralele.
Pentru programele pe calculator, copierea la scarã largã
trebuie interzisã. Cu toate acestea, prin definiþie, drepturile
de autor protejeazã doar exprimarea; de aceea, TRIPs permite
ingineria inversatã pentru soft, prin utilizarea de mijloace
oneste. În acest context, programele care oferã performanþe
funcþionale esenþial similare cu soft original sunt forme legale de concurenþã, în ciuda preocupãrilor legate de acest
standard al principalilor producãtori americani de soft.
Abilitatea de a decompila soft în vederea înþelegerii
aspectelor neprotejate ale codului este parþial responsabilã
pentru sporirea industriilor soft aplicate în numeroase
economii, atât dezvoltate, cât ºi în curs de dezvoltare.
Drepturile de autor ºi drepturile conexe au un potenþial
considerabil pentru a încuraja industriile culturale din þãrile
în curs de dezvoltare, incluzând aici industria
cinematograficã, literatura ºi muzica. Pentru a dezvolta
acest potenþial, statele trebuie sã stabileascã un cadru
instituþional, incluzând societãþile naþionale de colectare
pentru a transfera consumatorilor beneficiile creatorilor ºi
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artiºtilor interpreþi. În cele din urmã, protejarea cu ajutorul
drepturilor de autor trebuie sã întãreascã accesul cetãþenilor
ºi instituþiilor din þãrile în curs de dezvoltare la bazele de
date electronice, la preþuri protejate.

Mãrcile de fabricã sau de comerþ
Protejarea mãrcilor de fabricã ºi de comerþ poate fi valoroasã
în þãrile în curs de dezvoltare, deoarece oferã stimulente pentru
a dezvolta recunoaºterea mãrcilor pentru meseriile de calitate
înaltã. De asemenea, aceasta ar putea reduce costurile transferului
de tehnologie ºi monitorizãrii utilizatorilor de licenþe, cu
tendinþa de a extinde comercializarea tehnologiei ºi franºizarea.
Deoarece oferta potenþialã de mãrci de fabricã sau de comerþ
este limitatã, se pare cã eficienþa de piaþã asociatã mãrcilor va fi
redusã, excepþie fãcând cele recunoscute la nivel internaþional,
care trebuie protejate împotriva înregistrãrilor speculative.
Pentru a spori eficienþa mãrcilor se poate recurge la politicile
concurenþiale, cu condiþia ca deþinãtorii de mãrci de fabricã sau
de comerþ sã nu impunã condiþii comerciale nejustificate sau
anticoncurenþiale.
TRIPs specificã faptul cã procedurile privind
înregistrarea mãrcilor de fabricã sau de comerþ trebuie sã
fie atât transparente, cât ºi independente de caracteristicile
bunurilor ºi serviciilor pentru care se cautã protecþie. De
asemenea, este confirmatã ºi clarificatã Convenþia de la
Paris 1967 (articolul 15.2).
Este important faptul cã aceastã secþiune a acordului
întãreºte protecþia mãrcilor binecunoscute, descurajând ºi
împiedicând utilizarea restricþiilor colaterale pentru a
invalida mãrcile. O cerinþã importantã este aceea conform
cãreia statele trebuie sã extindã protecþia asupra mãrcilor
cunoscute la nivel internaþional, pentru a sprijini scopul
amintit anterior. Mãrcile pentru servicii trebuie protejate
în aceleaºi condiþii cu cele pentru bunuri (articolul 16.2).
Poate cea mai importantã prevedere a TRIPs în acest
domeniu este aceea potrivit cãreia statele nu mai pot
recurge la cereri de utilizare a mãrcii în vederea înregistrãrii
acesteia (www.ladas.com). Un exemplu tipic este practica
cererii ca un produs sã fie prezent pe piaþã pentru a menþine
drepturile de înregistrare, dar împiedicând importul, ca
un mijloc de a obþine aceastã prezenþã, prin intermediul
unei restricþii comerciale care invalideazã marca.
Asemenea practici nu mai sunt permise membrilor OMC
(articolul 19.1). Deþinãtorul mãrcii poate prezenta
motivele care l-au împiedicat sã utilizeze marca pe
parcursul celor trei ani (articolul 15.3), motive care odatã
acceptate îl exonereazã de obligaþia de folosinþã.
Restricþiile la import se numãrã printre circumstanþele
independente de voinþa titularului mãrcii, care reprezintã
motive valabile referitoare la existenþa de obstacole în
calea folosirii respectivei mãrci. Astfel, statele care au
anulat înregistrãri de mãrci pe bazã de neutilizare trebuie
sã permitã o perioadã de neutilizare de cel puþin trei ani
pentru a invoca aceste prevederi.

Indicaþiile geografice
În aceastã categorie sunt incluse toate indicaþiile care
identificã bunurile ca provenind dintr-o anumitã zonã.
Acest aspect este important în cazurile în care o anumitã
caracteristicã a bunului (de exemplu calitatea sau reputaþia
sa) este esenþialã pentru identificarea sa (articolul 22.1).
Cele mai cunoscute exemple sunt Champagne, Scotch,
Tequila, Rocquefort etc. Spre deosebire de majoritatea
celorlalte forme de proprietate intelectualã pentru care
protecþia este acordatã doar unei singure persoane sau
companii, toþi producãtorii respectivului bun din zona
geograficã desemnatã pot beneficia de protecþie. Protejarea
indicaþiilor geografice este relevantã în special pentru
produsele agricole. Având în vedere acest lucru, ºi luând
în considerare faptul cã poate servi intereselor micilor
producãtori, existã un larg interes pentru aceastã formã de
protecþie, atât în þãrile dezvoltate, cât ºi în cele în curs de
dezvoltare.
Regula de bazã prevãzutã de Acordul TRIPs este aceea
conform cãreia statele membre trebuie sã ofere protecþie
împotriva utilizãrii indicaþiilor geografice într-o manierã
care poate induce în eroare publicul sau care constituie
concurenþã neloialã (articolul 22.2). Aceasta se bazeazã pe
faptul cã utilizarea numelui unei zone geografice
cunoscute pentru un produs obþinut în altã parte sau pentru
un produs care nu are caracteristicile uzuale poate înºela
consumatorii. Acordul militeazã pentru ca statele membre
sã împiedice utilizarea înºelãtoare sau incorectã a
denumirilor zonelor geografice.
În perioada negocierii TRIPs, Elveþia, alãturi de unele
state ale Uniunii Europene, a insistat asupra stabilirii unui
acord care sã protejeze indicaþiile geografice. Ceea ce a
rezultat, în articolul 23, este protecþia adiþionalã pentru
vinuri ºi bãuturi alcoolice, chiar dacã produsele obþinute
în afara regiunii cunoscute sunt modificate de expresii cum
sunt: de genul, de tipul, de stilul, imitaþie etc. Astfel, în
cazul vinurilor ºi al bãuturilor alcoolice, standardele
protecþiei indicaþiilor geografice sunt mai ridicate. Acestea
trebuie protejate, în principiu, împotriva utilizãrii unei

indicaþii geografice care identificã vinuri sau bãuturi
spirtoase cu vinuri sau bãuturi spirtoase care nu sunt
originare din locul la care face referire indicaþia geograficã
respectivã (articolul 23.1). Printre propunerile de revizuire
a TRIPs existã ºi aceea privind adãugarea ºi altor tipuri de
bunuri pe lista celor protejate cu ajutorul indicaþiilor
geografice, în special a celor de interes pentru þãrile în curs
de dezvoltare. Articolul 23.2 cere statelor membre sã ofere
protecþie împotriva înregistrãrii indicaþiilor geografice ca
mãrci de fabricã sau de comerþ. Pentru a facilita protecþia
indicaþiilor geografice pentru vinuri, vor fi purtate
negocieri comerciale la Consiliul TRIPs în vederea creãrii
unui sistem multilateral de notificare pentru înregistrãrile
indicaþiilor geografice pentru vinuri (articolul 23.4).
Totuºi, existã excepþii care recunosc faptul cã, din
anumite motive, sunt situaþii în care indicaþiile geografice
au fost utilizate într-o manierã contrarã noilor obligaþii de
bazã, la care s-a fãcut referire mai sus. Acestea se referã în
special la situaþiile în care o indicaþie geograficã a devenit
expresia genericã în limbajul comun referitor la tipul
produsului (articolul 24.6), în care marca comercialã sau
de fabricã a fost obþinutã cu bunã-credinþã (articolul 24.5)
ºi în care au fost utilizate anterior într-o manierã continuã
(articolul 24.4). Cu toate cã permite statelor membre sã
ofere excepþii în asemenea situaþii, acordul echilibreazã
aceasta cerându-le sã fie de acord sã participe la negocieri
având ca scop sporirea protecþiei indicaþiilor geografice
individuale ºi de a nu invoca excepþiile pentru a refuza
aceste negocieri sau a încheia acorduri bilaterale sau
multilaterale (articolul 24.1). De asemenea, este stabilit un
mecanism special pentru revizuirea aplicaþiilor referitoare
la indicaþiile geografice (articolul 24.2).
În domeniul indicaþiilor geografice, þãrile în curs de
dezvoltare urmãresc o adãugire la textul Acordului. Dacã
aceasta va fi aprobatã ºi dacã nu va fi supusã unui tratament
special ºi diferenþiat, protecþia adiþionalã extinsã poate
favoriza orice þarã în care cererile pentru protecþia
indicaþiilor geografice sunt întrunite pentru alte bunuri.

Desenele ºi modelele industriale
Conform TRIPs, desenele industriale trebuie protejate
pentru o perioadã de timp de cel puþin zece ani. Deþinãtorii
desenelor protejate trebuie sã fie capabili sã împiedice
manufacturarea, comercializarea sau importul articolelor
purtând sau reprezentând un desen copiat sau copie a unui
desen protejat. De asemenea, statele membre sunt obligate
sã nu împiedice fãrã motiv abilitatea de a obþine protecþie
pentru desenele de materiale textile, cu toate cã o asemenea
protecþie poate cãdea sub impactul drepturilor de autor,
neprotejând în acest fel desenul industrial, dacã un stat a
hotãrât o astfel de protecþie.
Brevetele. Cele mai semnificative modificãri aduse de
TRIPs în domeniul proprietãþii intelectuale sunt cele din
domeniul brevetelor, date fiind controversele legate de
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Obstacolele în calea folosirii mãrcilor comerciale
(asemeni cererilor ca folosirea acestora sã fie legatã de
existenþa unei alte mãrci) sunt interzise (articolul 20).
Aceasta este una din prevederile cele mai semnificative
din punctul de vedere al modalitãþilor de a împiedica
procesul de transformare a drepturilor de proprietate
intelectualã în bariere în calea comerþului.
În timp ce articolul 21 permite autoritãþilor sã
reglementeze condiþiile privind concesionarea de licenþe,
cesionarea ºi vânzarea de mãrci de fabricã, interzice
mecanismul concesionãrii de licenþe obligatorii pentru
mãrci. Trebuie remarcat faptul cã mecanismul concesionãrii
de licenþe obligatorii pentru mãrci era foarte rar utilizat în
þãrile în curs de dezvoltare.
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protejarea tehnologiei. Articolul 27 oferã o definiþie largã
a proceselor, produselor susceptibile a fi brevetate: un brevet va putea fi obþinut pentru orice invenþie, de produs
sau de procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu
condiþia ca aceasta sã fie nouã, sã implice o activitate
inventivã ºi sã fie susceptibilã de aplicaþie industrialã.
Articolul 27.1 nu permite discriminarea în ceea ce priveºte
utilizarea drepturilor conferite de brevete între produsele
importate ºi cele obþinute local (Watal, 2000a). Brevetele
trebuie sã fie disponibile fãrã discriminare în ceea ce priveºte
locul inovaþiei, domeniul tehnologic, indiferent dacã
produsul este importat sau obþinut la nivel local. Astfel,
multe state trebuie sã-ºi extindã gradul de protejare a
brevetelor în domeniile tehnologice importante, asemeni
industriei chimice, farmaceutice ºi alimentare. Statele
membre au flexibilitate în definirea condiþiilor pentru
protecþie: articolul 27.1 lasã determinarea acestor condiþii
la latitudinea fiecãrei þãri. Þãrile în curs de dezvoltare pot
opta pentru standarde înalte de noutate ºi neevidenþã pentru
a stabili dacã o invenþie poate face sau nu obiectul unui
brevet, cu toate cã utilitatea unei asemenea cereri excesive
faþã de practicile uzuale poate fi extrem de redusã.
Autoritãþile în domeniu pot fi pregãtite sã recunoascã doar
cererile restrictive pentru a promova abilitatea
concurenþilor de a inventa în jurul brevetelor. În acest context, un sistem de modele de utilitate sau de brevete
neimportante este în principiu pro-concurenþial, deoarece
încurajeazã inovarea incrementalã la nivel intern. În
continuare, acordul prevede exceptãri de la brevetare,
menite sã protejeze ordinea publicã sau moralitatea, sã
împiedice deteriorarea mediului înconjurãtor, sã protejeze
viaþa persoanelor ºi animalelor ºi sã pãstreze vegetaþia
(articolul 27.2). Totuºi, aceste excepþii sunt limitate de
prevederea potrivit cãreia orice invenþii astfel excluse de
la brevetare nu trebuie exploatate comercial într-un stat.
Se pot exclude, de asemenea, de la brevetare metodele de
diagnosticare, terapeutice ºi chirurgicale.
Cea mai controversatã este excepþia stipulatã în
articolul 27.3, referitoare la invenþiile biotehnologice. În
principiu, aceste invenþii sunt brevetabile, brevetele
trebuind oferite pentru microorganisme ºi pentru
procesele microbiologice. Totuºi, spre deosebire de
abordarea americanã puternic protecþionistã, TRIPs
permite excluderea de la brevetare a procedeelor
esenþialmente biologice de obþinere de vegetale sau
animale ºi a vegetalelor ºi animalelor altele decât
microorganismele. Toate statele membre trebuie sã adopte
ori brevete, ori un sistem sui generis eficient pentru
protejarea varietãþilor vegetale. Prin urmare, statele nu se
pot sustrage obligaþiei de a oferi drepturile crescãtorilor
de plante. Acest compromis nu a fost de naturã sã satisfacã
companiile din domeniul biotehnologiei, ºi de aceea
TRIPs stipuleazã cã prevederile articolului 27.3 vor fi
reexaminate la patru ani dupã data intrãrii în vigoare a
Acordului OMC.
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Pe lângã extinderea ariei de acoperire a brevetelor,
TRIPs întãreºte scopul drepturilor conferite. Acordul
recunoaºte dreptul exclusiv de import (articolul 28.1), cu
toate cã mulþi specialiºti susþin cã acest drept era implicit
dreptului de a oferi spre vânzare. Deoarece obligaþiile
privind utilizarea brevetelor în producþia internã nu mai
sunt valabile, nu pot fi utilizate pentru a justifica licenþele
obligatorii. Cu toate acestea, dreptul de import este limitat
în mod explicit prin articolul 6. În privinþa reglementãrii
diferendelor în cadrul prezentului Acord, sub rezerva
prevederilor articolelor 3 ºi 4, nicio altã prevedere a
prezentului Acord nu va fi utilizatã pentru a trata
problema epuizãrii drepturilor de proprietate intelectualã.
De asemenea, este important de menþionat faptul cã titularul
unui brevet are posibilitatea de a decide asupra modului în
care îl utilizeazã ºi îl transmite.
Obligaþia divulgãrii invenþiei astfel încât aceasta sã-ºi
îndeplineascã scopul original (impulsionarea procesului
inovativ având ca efect creºterea economicã) este stipulatã
în articolul 29. Prin aceastã prevedere se asigurã faptul cã
societatea beneficiazã din plin de posibilele implicaþii
economice ale respectivei invenþii.
Articolul 30 prevede cã statele membre pot sã permitã
utilizarea neautorizatã a invenþiilor brevetate în anumite
condiþii, atât timp cât aceste excepþii nu interfereazã în
mod nerezonabil cu exploatarea brevetelor ºi nu
prejudiciazã nejustificat interesele legitime ale
deþinãtorului brevetului. În practicã, aceasta permite
statelor sã ofere utilizãri limitate în scopuri private ºi
necomerciale, de cercetare, experimentare sau de predare
ºi pentru pregãtirea anumitor medicamente de cãtre
farmacii. Aceasta poate fi de asemenea invocatã în procesul
aprobãrii de medicamente generale.
TRIPs stabileºte noi limite asupra utilizãrii licenþelor
obligatorii pentru informaþiile brevetate, dar le recunoaºte
utilitatea parþialã în calitate de mijloace pentru stimularea
concurenþei în vederea asigurãrii accesului la tehnologie.
Privit cu atenþie, articolul 31 oferã posibilitãþi largi pentru
specificarea condiþiilor pentru utilizarea licenþelor
obligatorii (Watal, 2000b, pp. 733-752). Acest articol
reflectã compromisul dintre cei care dezvoltã tehnologia
ºi potenþialii utilizatori ºi nu creeazã probleme
responsabililor de politicã economicã doritori sã impunã
licenþe obligatorii în anumite condiþii. În mod semnificativ,
articolul 31 nu limiteazã terenul licenþelor obligatorii
pentru a abuza de drepturile oferite de brevete, aºa cum
s-a crezut iniþial. Pot fi emise licenþe neexclusive ºi
necesionabile în cazurile în care titularii brevetelor nu au
reuºit, într-o perioadã normalã de timp, sã negocieze licenþe
voluntare, aplicanþii oferind termeni comerciali rezonabili.
Licenþele trebuie utilizate în special pentru pieþele interne,
pentru a proteja interesele deþinãtorilor de drepturi în
strãinãtate. Titularului de drept trebuie sã i se ofere o
remuneraþie adecvatã, bazatã pe valoarea economicã a
utilizãrii autorizate.

Schemele de configuraþie (topografii) de circuite integrate
Baza pentru protejarea schemelor de configuraþie pentru
circuitele integrate o reprezintã Tratatul de la Washington
privind Proprietatea Intelectualã asupra Circuitelor Integrate, tratat guvernat de OMPI. Acesta a fost adoptat în
1989, dar nu a intrat încã în vigoare. TRIPs îi adaugã o
serie de prevederi noi.
Schemele de configuraþie pentru circuitele integrate
sunt protejate pe o perioadã de minimum 10 ani de la data
aplicãrii. Protecþia acoperã schemele de configuraþie, cipurile pe care este montatã o schemã de configuraþie ºi
produsele care încorporeazã aceste cip-uri. Astfel, articolele
care conþin scheme pirat încalcã ºi ele drepturile de
proprietate intelectualã, intenþionat sau nu, ºi pot fi
împiedicate sã intre în circulaþia comercialã. Cu toate cã

TRIPs limiteazã utilizarea licenþelor obligatorii în cazul
circuitelor integrate, permite în mod specific ingineria
inversatã în acest domeniu.
Protecþia informaþiilor nedivulgate
Pentru prima datã în perspectiva unei economii globale,
TRIPs cere statelor membre sã ofere o protecþie eficientã a
secretelor comerciale. Acestea sunt definite ca fiind
informaþii confidenþiale de afaceri. Secretele comerciale
au fost subiect de disputã în multe þãri în curs de dezvoltare,
deoarece protejarea acestora, neînsoþitã de obligaþia
dezvãluirii informaþiilor tehnice, nu reuºeºte sã ofere
beneficiile difuzãrii tehnologiei.
Abordarea TRIPs recunoaºte informaþiile nedivulgate
ca o formã a proprietãþii intelectuale, în condiþiile asigurãrii
unei protecþii eficiente contra concurenþei neloiale conform articolului 10 bis al Convenþiei de la Paris (1967).
Astfel, acþiunile de o manierã contrarã uzanþelor
comerciale cinstite reprezintã o încãlcare a drepturilor de
proprietate intelectualã, doar în cazul în care aceste acþiuni
au ca scop însuºirea secretelor comerciale suficient
protejate. Sunt recunoscute ca practici ilegale revendicãrile
frauduloase ºi confuze legate de calitatea, caracteristicile
ºi originea bunurilor produse de concurenþi, care înainteazã
pretenþii false ºi înºelãtoare legate de produsele vândute
de firme ºi însuºirea falsã a secretelor comerciale sau a
informaþiilor nedivulgate. Ultimul termen include
încãlcarea contractelor, inducerea altor persoane sã încalce
contracte ºi achiziþionarea de cãtre terþi a informaþiilor
cunoscute ca fiind dezvãluite onest. De remarcat este faptul
cã ingineria inversatã nu a fost menþionatã în Convenþia
de la Paris, ceea ce înseamnã cã aceasta este consideratã o
formã de învãþare a secretelor comerciale. Articolul 39.3
cere guvernelor sã ofere protecþie împotriva utilizãrii
comerciale necinstite a datelor confidenþiale rezultate din
încercãri în cadrul procesului aprobãrii comerciale de
produse farmaceutice ºi chimice pentru agriculturã noi.
Acest aspect are o importanþã majorã, ca urmare a faptului
cã nicio reglementare internaþionalã anterioarã TRIPs nu
conþine nicio prevedere specificã, referitoare la protecþia
datelor obþinute din testãri.
Una dintre problemele importante este definirea
noþiunii de utilizare comercialã necinstitã. În timp ce
dezvãluirea este permisã în scopuri legate de asigurarea
sãnãtãþii publice, divulgarea informaþiilor cãtre potenþialii
concurenþi este larg consideratã ca fiind necinstitã.
Companiile americane din domeniul farmaceutic se plâng
de scurgerile de informaþii confidenþiale prin intermediul
acestui canal. O altã problemã larg dezbãtutã este cea
referitoare la posibilitatea existenþei unei perioade de timp
în care guvernele nu pot folosi datele obþinute ca urmare a
testãrilor, date oferite de un prim aplicant în cadrul
procedeelor de aprobare pentru urmãtorii aplicanþi care
prezintã copii generice sau produse asemãnãtoare, având
calitãþi terapeutice similare. Astfel, SUA oferã în general o
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De asemenea, autoritãþile pot emite licenþe obligatorii
pentru a permite utilizarea brevetelor dependente pentru
care exploatarea este legatã de accesul la o tehnologie
protejatã cu ajutorul unui brevet anterior. Totuºi,
asemenea licenþe sunt permise doar atunci când cel de-al
doilea brevet reprezintã un avans tehnologic important,
având o semnificaþie economicã considerabilã faþã de
primul brevet.
Condiþiile enumerate de articolul 31 au fost considerate ca stricte mãsuri de salvgardare. Cu toate acestea, unele
dintre condiþiile cruciale sunt în totalitate dependente de
scopurile ºi de meritele unor asemenea acorduri. Acestea
oferã o posibilitate considerabilã de alegere pentru
responsabilii de politicã economicã din þãrile în curs de
dezvoltare pentru a construi bazele legislative, având grijã ca
aceste condiþii sã nu devinã prea restrictive. Un exemplu este
distribuirea de produse farmaceutice brevetate prin
intermediul spitalelor publice sau al centrelor de sãnãtate pe
baze necomerciale, pentru a asigura accesul celor care nu îºi
permit achiziþionarea acestora, dar au nevoie de ele.
Într-adevãr, legislaþia din domeniul brevetelor din unele þãri
dezvoltate ºi în curs de dezvoltare conþine asemenea prevederi,
cu toate cã numai una, Canada, utilizeazã în realitate acest
instrument extensiv pentru produsele farmaceutice.
TRIPs afecteazã armonizarea lungimii brevetelor prin
aceea cã cere ca termenul minim de protecþie sã fie de 20
de ani de la data primei aplicãri. Mai mult, în cazul unor
acuzaþii de încãlcare a drepturilor posesorilor de brevete,
sarcina probei este inversatã, fiind plasatã de partea
pârâtului, în anumite condiþii (articolul 34.1). Astfel, pârâtul
trebuie sã demonstreze cã produsul sau procesul sãu de
obþinere a unui produs nu încalcã brevetul deþinut de
acuzator. Acest proces a devenit în ultima vreme norma
generalã în multe þãri industrializate, unde este recunoscut
faptul cã demonstrarea încãlcãrii procesului este dificilã ºi
de aceea procedura necesitã modificarea legislaþiei în
domeniul brevetelor în multe þãri în curs de dezvoltare, dar
ºi în unele þãri dezvoltate. De asemenea, acordul protejeazã
ºi desenele industriale pe o perioadã de 10 ani.
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perioadã de protecþie de cinci ani, standard adoptat ºi de
NAFTA.
TRIPs nu stabileºte cerinþa clarã de a evita bazarea pe
date anterioare în cazul aplicaþiilor ulterioare ºi nici nu
stabileºte o perioadã fixã de timp pentru exclusivitatea de
piaþã. Aceasta a dus specialiºtii la douã interpretãri (Watal,
2000c). Prima interpretare presupune cã autoritãþile trebuie
sã pãstreze secretele datelor oferite din testare, cu excepþia
cazurilor în care dezvoltarea este cerutã în scopuri legate
de sãnãtatea publicã, dar pot utiliza datele pentru aprobãri
ulterioare ale unor substituþi generici. Argentina a
implementat o asemenea lege. O a doua interpretare implicã
faptul cã prevederea necesitã o perioadã de exclusivitate
de cel puþin cinci ani, în care concurenþilor nu li se permite
sã se bazeze pe date anterioare, direct sau indirect prin
intermediul utilizãrii oficiale. Statele Unite, Uniunea
Europeanã, Noua Zeelandã ºi Australia deþin astfel de legi.

Existã în continuare numeroºi specialiºti care se
îndoiesc de necesitatea apartenenþei TRIPs la OMC, aceºtia
neacceptând opiniile care susþin numeroasele implicaþii
pe care drepturile de proprietate intelectualã le au asupra
evoluþiei comerþului internaþional. Se poate afirma în acest
sens cã înseºi discuþiile aprinse pe care negocierea acestui
acord le-a ridicat stau mãrturie în calea importantelor
implicaþii comerciale ale proprietãþii intelectuale.
Textul acordului în forma sa actualã necesitã
îmbunãtãþiri care sã þinã seama atât de nevoile de dezvoltare
tehnologicã a economiilor emergente, precum ºi de cele
mai recente evoluþii din domeniul cercetãrii-dezvoltãrii.
În mod sigur, acest domeniu va juca un rol important în
cadrul urmãtoarei runde de negocieri OMC, iar de
rezultatele acesteia depinde într-o mare mãsurã viitorul
dezvoltãrii economice ºi tehnologice a omenirii în general.
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