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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1098/2009, внесена отF.B., с италианско гражданство, относно 
предоставяне на възможност на потребителите да не закупуват 
предварително инсталиран софтуер

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че мнозинството производители на компютри 
предлагат своите продукти за продажба заедно с предварително инсталиран софтуер. За 
този софтуер трябва да се заплатят лицензионни такси, които често са включени в 
цената на хардуерния продукт. Цената на софтуера обаче обикновено не се посочва 
отделно, така че потребителят дори не знае, че е заплатил за софтуера, както и колко 
точно е платил за него. Вносителят на петицията посочва по-специално софтуера 
Microsoft Windows, който е инсталиран на голямата част от продадените компютри. 
Вярно е, че потребителите могат да заявят, че отказват да използват инсталирания 
софтуер и да поискат от производителя на хардуера да им възстанови платената сума за 
софтуера, но според вносителя на петицията на практика производителите често 
отказват да я платят или твърде много усложняват процедурата за възстановяването й. 
Освен това, цената на софтуера, договорена например между Microsoft и производителя 
на съответния компютър, се пази в тайна, така че потребителят не знае каква сума може 
да поиска да му бъде възстановена. Вносителят на петицията иска потребителите да 
бъдат информирани за цената както на хардуера, така и на софтуера, както и цената на 
софтуера да бъде реалистична. Той също така счита, че потребителите следва да имат 
право да решат да не закупуват софтуера и да заплатят само цената на хардуера.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.
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3. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Комисията е наясно с въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, и наблюдава 
развитието в тази област.

Към настоящия момент Комисията не разполага с доказателства, полагащи, че 
критикуваното от вносителя на петицията поведение е резултат от практики, 
нарушаващи европейските антитръстови правила, така както са изложени в членове 
101, 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Свързаната продажба на различни продукти (например, компютър и предварително 
инсталиран софтуер) не е забранена сама по себе си от законодателството на ЕС, 
свързано с потребителите1. Въпреки това, подобни оферти трябва да съблюдават 
правилата на ЕС за защита на потребителите, така както са разписани в няколко 
Директиви:

- Директива 1993/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори би била относима в казуса, поставен от вносителя на петицията. Целта на тази 
Директива е да предотврати значителна неравнопоставеност между правата и 
задълженията на потребителите, от една страна, и на продавачите и доставчиците, от 
друга страна. Това общо изискване е допълнено от списък на клаузите, които могат да 
се смятат за неравноправни. Клаузи, за които национален съд, трибунал или 
административен орган е определил, че са неравноправни съгласно Директивата, не са 
обвързващи за потребителите. Само съответните национални органи са компетентни да 
определят дали даден търговец (например Microsoft) нарушава правата на 
потребителите съгласно Директивата. Въпреки това, може да се твърди, че клауза, 
която по най-общ начин и без допълнително конкретизиране ограничава правата на 
потребителя по договора, може да се счита за неравноправна. Нещо повече, 
Директивата задължава търговеца да изготви стандартни условия на ясен и разбираем 
език.

На Комисията е известно, че националните съдилища в редица държави-членки, 
особено в Обединеното кралство и Франция, вече са задължили производителите на 
оборудване да възстановяват на потребителите цената на предварително инсталирания 
софтуер.

- В допълнение към това, потребителите са защитени срещу нелоялни и 
заблуждаващи свързани оферти. Съгласно Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни 
търговски практики, заблуждаващите практики, съдържащи невярна информация, 
например, за цената или съществуването на специфично ценово предимство и оказващи 
влияние върху решенията на потребителите да купуват, са забранени. Изпускането на 
съществена информация, от която потребителите се нуждаят, за да вземат решение на 
база осведоменост (например, непосочването, че софтуерът може да бъде махнат и 
цената му да бъде върната от производителя, когато това е случаят), също може да се 
разглежда като заблуждаваща практика. Освен това, описването на даден продукт като 
                                               
1 Вж. По-конкретно съединени дела C-261/07 VTB-VAB NV срещу Total Belgium и C-299/07 Galatea 
BVBA срещу Sanoma Magazines Belgium NV, в които Европейският съд постанови, че Директива 
2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики изключва национална забрана на свързаните оферти. 
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безплатен, когато потребителят трябва да плати нещо повече от неизбежната цена за 
получаването на продукта, е забранено при всякакви обстоятелства. Следователно, 
уведомяването на потребителите, че предварително инсталираната оперативна система 
е била включена „безплатно” (или с отстъпка) в цената на компютъра представлява 
забранена заблуждаваща практика.

- По отношение на посочването на цената, Директивата за нелоялните търговски 
практики задължава търговците да посочват само общата цена (а не цената за всеки 
продукт в свързаната оферта), когато отправят покана за закупуване. Директива 
98/6/ЕО относно обозначаването на цените изисква от търговците да показват и 
продажната цена на стоките, но позволява на държавите-членки да приемат или запазят 
по-подробни и предписателни изисквания по отношение на обозначаването на цените.

Заключения

Комисията счита, че петицията е необоснована, доколкото информацията, предоставена 
от вносителя на петицията, не води до заключението, че са били нарушени 
антитръстовите правила на ЕС.

Европейската комисия няма право да се намесва в частни спорове. След като дадено 
законодателство бъде прието от Европейския съюз, задължение на държавите-членки е 
да гарантират, националните им закони да бъдат приведени в съответствие с 
европейското законодателство и тези закони да се спазват. Следователно, националните 
органи, отговарящи за защитата на потребителите, трябва да са в състояние да 
предприемат необходимите стъпки за прилагане на законодателството в областта на 
защитата на потребителите. По-конкретно, те трябва да гарантират, че свързаните 
продажби на компютри и софтуер са лоялни, не са заблуждаващи и са прозрачни, в 
съответствие с принципите, изложени в законите на ЕС, свързани с потребителите.


