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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1098/2009 af F.B., italiensk statsborger, om forbrugernes mulighed 
for at fravælge brugen af præinstalleret software

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at de fleste computerproducenter tilbyder deres produkter med 
præinstalleret software. For denne software skal der betales licensafgifter, der ofte er 
indeholdt i prisen for hardwareproduktet. Prisen for softwaren angives imidlertid ofte ikke 
særskilt, således at forbrugeren ikke engang ved, at – og hvor meget – han har betalt for 
softwaren. Andrageren nævner ved navn Microsoft Windows-software, der er installeret på de 
allerfleste solgte computere. Forbrugerne kan ganske vist bortvælge brugen af den 
præinstallerede software og kræve afgiften for softwaren tilbage fra hardwareproducenten, 
men ifølge andrageren vægrer producenterne sig i praksis ofte ved at betale, eller de gør 
tilbagebetalingsproceduren meget indviklet. Endvidere er den pris for softwaren, der er aftalt 
imellem f.eks. Microsoft og computerproducenten, hemmelig, således at forbrugeren ikke 
kender det beløb, der kan kræves tilbagebetalt. Andrageren ønsker, at forbrugeren oplyses om 
priserne på såvel hardware som software, og at prisen på softwaren er realistisk. Han finder 
ligeledes, at forbrugeren må have ret til at bortvælge softwaren og således alene betale prisen 
for hardwaren.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Kommissionen er bekendt med de spørgsmål, som andrageren rejser, og holder øje med 
udviklingen på dette område. 
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På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i besiddelse af materiale, der tyder på, at den 
adfærd, som andrageren kritiserer, er resultatet af en praksis, er i strid med de europæiske 
kartel- og monopolregler som fastlagt i artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. 

Det samlede salg af forskellige produkter (f.eks. en computer og forudinstalleret software) er 
ikke forbudt som sådan af EU's forbrugerlovgivning1. Sådanne tilbud skal dog overholde EU's 
forbrugerbeskyttelsesregler som fastsat i flere forskellige direktiver: 

- Direktiv 1993/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler kan have 
relevans for andragerens sag. Dette direktiv har til formål at forhindre en betydelig skævhed i 
forbrugernes rettigheder og forpligtelser på den ene side og de erhvervsdrivende på den anden 
side. Dette generelle krav suppleres af en liste over vilkår, der kan betragtes som urimelige. 
Vilkår, som en national domstol, et nationalt nævn eller et administrativt organ finder er 
urimelige i henhold til direktivet, er ikke bindende for forbrugerne. Kun de relevante nationale 
myndigheder har kompetence til at vurdere, hvorvidt en erhvervsdrivende (f.eks. Microsoft) 
overtræder forbrugerrettigheder under direktivet. Det er dog muligt at argumentere for, at et 
vilkår, der på en generel måde og uden yderligere specifikationer begrænser 
forbrugerrettighederne under kontrakten, kan anses som urimeligt. Desuden forpligter dette 
direktiv den erhvervsdrivende til at udarbejde sine standardvilkår og -betingelser i et klart og 
forståeligt sprog.

Det er Kommissionens opfattelse, at nationale domstole i flere medlemsstater, navnlig i Det 
Forenede Kongerige og Frankrig, allerede har forpligtet udstyrsfabrikanter til at godtgøre 
forbrugerne for forudinstalleret software. 

- Desuden er forbrugerne beskyttet mod urimelige og vildledende kombinerede tilbud. 
Under direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis er vildledende praksisser, der 
indeholder falske oplysninger, hvad f.eks. angår prisen eller tilstedeværelsen af en specifik 
prisfordel, og påvirker forbrugernes købsbeslutninger, forbudt. Udeladelsen af væsentlige 
oplysninger, som forbrugerne skal bruge for at træffe velinformerede beslutninger (for 
eksempel manglende angivelse af, at softwaren kan fjernes og godtgøres af producenten, når 
dette er tilfældet), kan også anses som en vildledende praksis. Desuden er det under alle 
omstændigheder forbudt at beskrive et produkt som gratis, hvis forbrugeren skal betale andet 
end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at samle produktet. Derfor kan informering 
af forbrugerne om, at det forudinstallerede operativsystem "gratis" fulgte med (eller med en
rabat) i computerens pris, udgøre en ulovlig vildledende praksis. 

- Med hensyn til prisens angivelse forpligter direktivet om urimelig handelspraksis 
erhvervsdrivende til kun at angive den samlede pris (og ikke prisen pr. vare i det kombinerede 
tilbud), når de udarbejder en invitation til køb. Direktiv 98/6/EF om angivelse af pris kræver, 
at erhvervsdrivende også viser varens salgspris, men giver medlemsstaterne mulighed for at 
vedtage eller bevare mere detaljerede og strenge krav med hensyn til prisangivelse. 

                                               
1 Se navnligt de forenede sager C-261/07 VTB-VAB NV v Total Belgium og C-299/07 Galatea BVBA v 
Sanoma Magazines Belgium NV, hvor Domstolen fastslog, at direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis 
udelukkede et nationalt forbud i sig selv mod kombinerede tilbud. 
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Konklusioner

Kommissionen anser andragendet for ubegrundet, for så vidt som de oplysninger, andrageren 
har fremlagt, ikke giver anledning til at slutte, at EU's kartel- og monopolregler er overtrådt.

Kommissionen er ikke berettiget til at skride ind i private tvister. Når lovgivningen er blevet 
vedtaget af EU, er det op til medlemsstaterne at sikre, at deres nationale lovgivning bringes i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, og at disse love overholdes. Derfor skal de 
nationale myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse være i stand til at træffe passende 
foranstaltninger til at håndhæve forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Navnlig er det op til dem 
at sikre, at kombinerede salg af computere og software er rimelig, ikke misledende og 
gennemskuelig i henhold til de principper, der er fastlagt i EU's forbrugerlovgivning." 


