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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2653/2013 E.Z., polsk statsborger, om videresalg af 
computerprogrammer

1. Sammendrag

Andrageren har med henblik på oversættelsesarbejde anskaffet sig licenser til to forskellige 
computerprogrammer, som han ønsker at sælge efter at have stoppet sit oversættelsesarbejde. 
Udbyderne af begge licenser udtalte, at videregivelse af software til en anden person er 
forbudt i henhold til betingelserne i aftalen. Andrageren mener, at forbuddet mod salg er i 
modstrid med EU's lovgivning, direktiv 91/250/EØF og Domstolens afgørelse i sag C-128/11.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. november 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionen måtte i sag nr. C-128, Usedsoft, overveje, hvorvidt en licensaftale indgået af 
en rettighedshaver med en bruger tillod rettighedshaveren at kontrollere brugerens salg af den 
anvendte licens til tredjeparter, således at kopien af computerprogrammet fortsat kunne 
anvendes. Domstolen fandt, at der under de særlige omstændigheder i sagen, der blev 
undersøgt som helhed, var sket en overførsel af ejendomsretten, dvs. et salg af kopien af det 
nævnte computerprogram. Dette betød, at rettighedshaveren ikke kunne forbyde det 
efterfølgende salg af den anvendte licens, som gjorde det muligt at anvende 
computerprogrammet, selv om licensaftalen forbyder en yderligere overførsel.
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Det fremgår ikke klart af andragendet, hvorvidt de betingelser, som Domstolen har fastsat i 
sag C-128, er opfyldt i den specifikke situation, som andrageren beskriver. Hvis andrageren 
imidlertid er af den opfattelse, at de virksomheder, der er nævnt i andragendet, overtræder 
EU-retten, som fortolket af Domstolen, og ønsker at anlægge sag, er det de nationale domstole 
i dennes medlemsstat, der er kompetente for så vidt angår behandling af en sådan sag.

Kommissionen vil overvåge markedsudviklingen efter Domstolens dom i sag C-128/11 med 
interesse. Kommissionen har imidlertid ikke kompetence til at behandle individuelle sager 
vedrørende private parter, som dem andrageren nævner. 

Konklusion

Hvis andrageren er af den opfattelse, at der er tale om en overtrædelse af 
ophavsretslovgivningen, kan en sag med henblik på at sætte en stopper for overtrædelsen 
anlægges ved den kompetente nationale domstol.

Kommissionen følger markedsudviklingerne efter Domstolens dom i sag C-12/11. 
Kommissionen har dog ikke kompetence til at anlægge sag i forbindelse med sager 
vedrørende private parter, som dem andragen nævner. 


