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Subiect: Petiția nr. 2653/2013, adresată de E.Z., de cetățenie poloneză, cu privire la 
revânzarea unui program pentru calculator

1. Rezumatul petiției

Pentru a desfășura o activitate de traducere, petiționarul a achiziționat licențe pentru două 
programe de calculator diferite, pe care ar dori să le vândă după încetarea activității de 
traducere. Totuși, furnizorii celor două licențe au declarat că transferul de programe către o 
altă persoană este interzis prin dispozițiile acordului. Petiționarul consideră că interdicția de 
vânzare contravine legislației Uniunii, Directivei 91/250/CE și hotărârii Curții (CEJ în cauza 
C-128/2011).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 noiembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

În cauza C-128/11, Usedsoft, Curtea a trebuit să examineze dacă un acord de licență încheiat 
de un titular de drepturi cu un utilizator îi permitea titularului de drepturi să controleze 
vânzarea de către utilizator către o parte terță a licenței utilizate, permițând astfel utilizarea în 
continuare a copiei programului pentru calculator. Curtea a constatat că în circumstanțele 
specifice ale cauzei respective, analizate în ansamblu, a avut loc un transfer al dreptului de 
proprietate, și anume vânzarea copiei programului pentru calculator în cauză. Prin urmare, 
titularul de drepturi nu a putut interzice vânzarea ulterioară a licenței utilizate cu ajutorul 
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căreia era posibilă folosirea programului pentru calculator, chiar dacă acordul de licență 
interzice transferul ulterior al acesteia.

Nu este clar din petiție dacă condițiile stabilite de Curte în cauza C-128/11 sunt îndeplinite în 
situația specifică descrisă de petiționar. Cu toate acestea, dacă petiționarul consideră că 
întreprinderile menționate în cadrul petiției încalcă dreptul Uniunii astfel cum este interpretat 
de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și dorește să ia măsuri, instanțele competente să 
soluționeze această acțiune sunt instanțele naționale ale statului său membru.

Comisia este interesată să monitorizeze evoluția pieței în urma hotărârii Curții din cauza C-
128/11. Cu toate acestea, Comisia nu este competentă să soluționeze cazuri individuale 
privind părți private, precum cele menționate de petiționar. 

Concluzii

În cazul în care petiționarul consideră că legislația privind drepturile de autor este încălcată, 
acesta ar putea intenta o acțiune în fața instanțelor naționale competente pentru a pune capăt 
încălcării.

Comisia urmărește evoluția pieței în urma hotărârii Curții din cauza C-12/11. Cu toate 
acestea, Comisia nu este competentă să ia măsuri cu privire la cazuri care vizează părți 
private, precum cele menționate de petiționar. 


