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2.2 Enligt vilka kriterier ska det bedömas om någon är arbetstagare i bestämmelsens mening?
3.1 Innebär artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG (2) av den 29 april 2004 om säkerställande av
skyddet för immateriella rättigheter att det ska finnas en möjlighet att få till stånd ett förbud även i en situation när den
som framställer yrkandet innehar den immateriella rättighet som är i fråga gemensamt med den som ett sådant yrkande
riktas mot?
3.2 Om svaret på fråga 3.1 är ja, medför det någon annan bedömning om ensamrätten avser ett datorprogram och
datorprogrammet inte sprids eller överförs till allmänheten utan enbart används i en delägares egen verksamhet?

(1)
(2)

EUT 2009, L 111, s. 16
EUT 2004, L 157, s. 45
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Tolkningsfrågor
a. Med utgångspunkten att begreppet arbetstagare måste avse varje person som i den berörda medlemsstaten åtnjuter skydd
som arbetstagare enligt den nationella lagstiftningen rörande anställningsförhållandet, kan begreppet arbetstagare, i den
mening som avses i artikel 2.1 d i rådets direktiv 2001/23/EG (1) av den 12 mars 2001 omfatta en person som har ett
anställningsavtal med överlåtaren för att utöva en förtroendetjänst och kan nämnda person därmed åtnjuta det skydd
som ifrågavarande lagstiftning ger?
b. Hindrar Europeiska unionens lagstiftning, särskilt nämnda direktiv 2001/23/EG, jämförd med artikel 4.2 i fördraget om
Europeiska unionen, att den nationella lagstiftningen, även när det gäller en sådan överlåtelse som omfattas av nämnda
direktivs tillämpningsområde, kräver att arbetstagarna nödvändigtvis ska delta i ett offentligt urvalsförfarande och att de
ska bli bundna av ett nytt avtalsförhållande med förvärvaren, när den sistnämnda är en kommun?

(1)

Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares
rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 2001, s. 16).

