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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2653/2013, ktorú predkladá E.Z., poľský štátny príslušník, 
o ďalšom predaji počítačového programu

1. Zhrnutie obsahu petície

Na účely prekladateľskej činnosti si predkladateľ petície zaobstaral licencie pre dva rôzne 
počítačové programy, ktoré by chcel po skončení prekladateľskej činnosti predať. Dodávatelia 
však v prípade oboch licencií uviedli, že prevod softvéru na inú osobu je podľa podmienok 
dohody zakázaný. Predkladateľ zastáva názor, že zákaz predaja je v rozpore s právnymi 
predpismi Únie, so smernicou 91/250/ES, ako aj s rozhodnutím súdu (SD, vec C-128/2011).

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. novembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Vo veci C-128/1, UsedSoft, mal Súdny dvor posúdiť, či licenčná dohoda medzi držiteľom 
práv a používateľom umožňuje držiteľovi práv kontrolovať používateľa pri predaji použitej 
licencie tretím stranám, čím umožnil ďalšie používanie kópie počítačového programu. Súdny 
dvor rozhodol, že za osobitných okolností tohto prípadu, ktorý bol posúdený celkovo, sa 
vykonal prenos vlastníckych práv, teda predaj kópie predmetného programu. To znamenalo, 
že držiteľ práv nesmel zakázať následný predaj použitej licencie, ktorá umožňovala 
používanie počítačového programu, a to ani v prípade, ak licenčná zmluva zakazovala 
následný prenos.
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Z petície nie je jasné, či sú v konkrétnej situácii, ktorú opísal predkladateľ petície, splnené 
podmienky stanovené vo veci C-128/11. Ak sa však predkladateľ petície domnieva, že 
spoločnosti spomínané v petícii porušujú právo Únie, ako bolo vyložené Súdnym dvorom 
Európskej únie, a chce konať, takéto konanie by patrilo do pôsobnosti vnútroštátnych súdov 
členského štátu.

Komisia má záujem o sledovanie vývoja na trhu po rozsudku Súdneho dvora vo veci C-
128/11. Konanie v jednotlivých prípadoch, ktoré sa týkajú súkromných strán, ako ten, ktoré 
uvádza predkladateľ petície, nie je v jej pôsobnosti.

Záver

Ak sa predkladateľ petície domnieva, že sa porušuje autorské právo, nápravu môže požadovať 
pred príslušnými vnútroštátnymi súdmi.

Komisia sa zaujíma o monitorovanie vývoja na trhu p rozsudku Súdneho dvora vo veci C-
12/11. Konanie v súvislosti s prípadmi, ktoré sa týkajú súkromných strán, ako ten, ktoré 
uvádza predkladateľ petície, nie je v jej pôsobnosti.


