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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 2653/2013, ingediend door E.Z. (Poolse nationaliteit) over het 
doorverkopen van een computerprogramma

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Om vertaalwerk te kunnen doen, heeft indiener licenties aangeschaft voor twee verschillende 
computerprogramma's die hij wil doorverkopen nadat hij gestopt is met vertaalwerk. De 
leveranciers van beide licenties verklaarden echter dat de overdracht van software aan derden 
volgens de voorwaarden van de overeenkomst verboden is. Indiener is van mening dat het 
verkoopverbod tegenstrijdig is met de wetgeving van de Unie, Richtlijn 91/250/EG en de 
uitspraak van het Hof van Justitie EU (HvJ zaak C-128/2011).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 november 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

In zaak C-128/11, Usedsoft, ging het om de vraag of in geval van een licentieovereenkomst 
tussen de rechthebbende en een gebruiker, de rechthebbende de mogelijkheid behoudt te 
beletten dat de gebruiker de gebruikte licentie op een computerprogramma doorverkoopt aan 
een derde, zodat deze de kopie van dat computerprogramma kan blijven gebruiken. Het Hof 
oordeelde dat in de bijzondere omstandigheden van het geval, alles bijeen beschouwd, er een 
overdracht van de eigendom had plaatsgevonden, namelijk de verkoop van een kopie van het 
programma. Bijgevolg kon de houder van het betrokken recht zich niet meer tegen 
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wederverkoop van die kopie verzetten, ongeacht of contractuele bedingen latere overdracht 
verboden.

Uit het verzoekschrift wordt niet duidelijk of de casus in zaak C-128/11 zich ook in het geval 
van indiener voordoet. Mocht indiener van mening zijn dat de in zijn verzoekschrift 
genoemde bedrijven inbreuk maken op het Unierecht zoals door het Hof uitgelegd, en 
daartegen willen optreden, dan is de nationale rechter in zijn lidstaat de bevoegde instantie om 
van de zaak kennis te nemen.   

De Commissie hecht er belang aan de ontwikkelingen op de markt na het arrest in zaak C-
128/11 te blijven volgen. Zij mist evenwel de bevoegdheid om individuele gevallen tussen 
particuliere partijen in behandeling te nemen, zoals het geval van indiener.  

Conclusie

Wanneer indiener meent dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht kan hij zich met een 
vordering tot staking van zulke inbreuk tot de bevoegde nationale rechter wenden.

De Commissie volgt de marktontwikkelingen sinds het arrest van het Hof in zaak C-12/11. Zij 
is evenwel niet bevoegd om actie te ondernemen in gevallen waarbij particuliere partijen 
betrokken zijn zoals de onderhavige door indiener aan de orde gestelde kwestie.


