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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2653/2013, внесена от Е.З., с полско гражданство, относно 
препродажбата на компютърни програми

1. Резюме на петицията

За преводачески цели, вносителят на петицията се е снабдил с лицензи за две различни 
компютърни програми, които би желал да продаде след като приключи с 
преводаческата си работа. Доставчиците на двата лиценза, обаче, посочиха, че 
трансферът на софтуер на други хора е забранен от условията на договора. Вносителят 
е на мнение, че забраната за продажба е в противовес със законодателството на Съюза, 
Директива 91/250/EC и с решението на Съда на Европейския съюз (C-128/2011).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 ноември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

По дело C-128/11, Usedsoft, Съдът трябваше да провери дали лицензионното 
споразумение, сключено между носителя на авторско право и потребителя, позволява 
на носителя на авторско право да контролира продажбата на използвания лиценз от 
потребителя на трети страни, като по този начин разрешава по-нататъшното използване 
на копие от компютърната програма. Съдът установи, че при конкретните 
обстоятелства по това дело, разгледано в неговата цялост, е било прехвърлено правото 
на собственост, а именно продажбата на копие от въпросната компютърна програма. 
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Това означава, че носителят на авторско право не би могъл да забрани последваща 
продажба на използвания лиценз, който позволява използването на компютърната 
програма, дори ако лицензионното споразумение забранява по-нататъшно прехвърляне.

От петицията не става ясно дали условията, установени от Съда по дело C-128/11, са 
изпълнени в конкретната ситуация, описана от вносителя на петицията. Ако вносителят 
на петицията обаче счита, че дружествата, посочени в петицията, нарушават правото на 
Съюза, както то се тълкува от Съда, и би желал да предприеме действия, то 
националните съдилища на съответната държава членка биха били компетентни да 
разгледат подобно дело.  

Комисията би желала да наблюдава развитието на пазара вследствие на решението на 
Съда по дело C-128/11. Комисията обаче не е компетентна да разгледа отделни случаи, 
които касаят частни субекти като тези, посочени от вносителя на петицията. 

Заключение

Ако вносителят на петицията счита, че е налице нарушение на закона за авторско 
право, би могъл да отнесе случая до компетентните национални съдилища, за да 
прекрати нарушението.

Комисията следи развитието на пазара съгласно решението на Съда по дело C-12/11. 
Въпреки това, Комисията не е компетентна да предприеме действия във връзка със 
случаи, които касаят частни субекти като тези, посочени от вносителя на петицията. 


