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EUROPAPARLAMENTET 2014–2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2653/2013, ingiven av E.Z, polsk medborgare, om 
återförsäljning av datorprogram

1. Sammanfattning av framställningen

För att kunna ägna sig åt översättningsarbete har framställaren skaffat licenser till två olika 
datorprogram, som han skulle vilja sälja efter att ha avslutat översättningsarbetet. 
Leverantörerna av båda licenserna har dock meddelat att det enligt avtalsvillkoren är förbjudet 
att överlåta programvara till någon annan. Framställaren anser att försäljningsförbudet strider 
mot unionslagstiftningen, direktiv 91/250/EG och domstolens beslut (mål C-128/11).

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 november 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

I mål C-128/11, UsedSoft, skulle domstolen överväga huruvida ett licensavtal som ingåtts av 
en rättsinnehavare med en användare tillät rättsinnehavaren att kontrollera användarens 
försäljning av den använda licensen till tredje parter, så att kopian av datorprogrammet 
fortsatt kunde användas. Domstolen fann att det under de särskilda omständigheterna i fallet, 
bedömda i sin helhet, skett en överlåtelse av äganderätten, det vill säga en försäljning av 
kopian av datorprogrammet i fråga. Detta innebar att rättsinnehavaren inte kunde förbjuda 
vidare försäljning av den använda licens som gjorde det möjligt att använda datorprogrammet, 
även om licensavtalet förbjuder en överlåtelse.
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Det framgår inte klart av framställningen om de villkor som fastställts av domstolen i mål 
C-128/11 är uppfyllda i den specifika situation som beskrivs av framställaren. Om 
framställaren anser att de företag som nämns i framställningen bryter mot 
unionslagstiftningen såsom den tolkats av domstolen och vill väcka talan, är det de nationella 
domstolarna i framställarens medlemsstat som är behöriga att handlägga en sådan talan.  

Kommissionen kommer att följa marknadsutvecklingen efter domstolens dom i mål C-128/11 
med intresse. Kommissionen är emellertid inte behörig att handlägga enskilda ärenden 
avseende privata parter, såsom de som nämns av framställaren. 

Slutsats

Om framställaren anser att det föreligger en överträdelse av upphovsrätten, kan åtgärder för 
att sätta stopp för överträdelsen vidtas vid de behöriga nationella domstolarna.

Kommissionen följer marknadsutvecklingen efter domstolens dom i mål C-12/11. 
Kommissionen är emellertid inte behörig att ingripa i fall som rör privata parter, såsom de 
som nämns av framställaren. 


