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Θέμα: Αναφορά 1098/2009, του F.B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη δυνατότητα 
των καταναλωτών να μην αγοράζουν υπολογιστές με προεγκατεστημένο 
λογισμικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών 
διαθέτουν τα προϊόντα τους με προεγκατεστημένο λογισμικό. Για το εν λόγω λογισμικό 
καταβάλλεται τέλος χρήσης, το οποίο συχνά εμπεριέχεται στην τιμή του υλικού εξοπλισμού. 
Η τιμή του λογισμικού συνήθως δεν επισημαίνεται ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να μην 
γνωρίζει καν ο καταναλωτής ότι έχει πληρώσει για το λογισμικό, αλλά και πόσο έχει 
πληρώσει. Ο αναφέρων κατονομάζει συγκεκριμένα το λογισμικό Windows της Microsoft, το 
οποίο είναι εγκατεστημένο στην πλειονότητα των υπολογιστών που πωλούνται. Οι 
καταναλωτές έχουν μεν τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη χρήση του
εγκατεστημένου λογισμικού και να απαιτήσουν την επιστροφή του αντιτίμου του λογισμικού 
από τον κατασκευαστή αλλά, σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι κατασκευαστές στην πράξη 
συχνά αρνούνται να επιστρέψουν το αντίτιμο ή καθιστούν τη διαδικασία επιστροφής του 
ποσού εξαιρετικά περίπλοκη. Επίσης, δεν αποκαλύπτεται η τιμή του λογισμικού που 
συμφωνείται μεταξύ π.χ. της Microsoft και του κατασκευαστή υπολογιστών, με αποτέλεσμα 
να μην γνωρίζει ο καταναλωτής το ποσό που μπορεί να απαιτήσει να του επιστραφεί. Ο 
αναφέρων θα ήθελε να γνωρίζει ο καταναλωτής τις τιμές τόσο του υλικού εξοπλισμού όσο 
και του λογισμικού και η τιμή του λογισμικού να είναι εύλογη. Επίσης, θεωρεί ότι ο 
καταναλωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην κάνει χρήση του λογισμικού και συνεπώς να 
καταβάλει μόνο το αντίτιμο για τον υλικό εξοπλισμό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων και παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στον εν λόγω κλάδο. 

Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν έχει στην κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία που να 
υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά που επικρίνεται από τον αναφέροντα είναι το αποτέλεσμα 
πρακτικών που παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η συλλογική πώληση διαφορετικών προϊόντων (π.χ. ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
προεγκατεστημένου λογισμικού) δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τους 
καταναλωτές1. Εντούτοις, τέτοιου είδους προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ όπως ορίζονται σε πολλές οδηγίες: 

- Η οδηγία 1993/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές θα μπορούσε να έχει σχέση με την περίπτωση του 
αναφέροντος. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην πρόληψη σημαντικής ανισορροπίας όσον 
αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών αφενός και των πωλητών και 
των προμηθευτών αφετέρου. Αυτή η γενική απαίτηση συμπληρώνεται από έναν κατάλογο 
ρητρών που είναι δυνατόν να κηρυχθούν καταχρηστικές. Οι ρήτρες τις οποίες κάποιο εθνικό 
δικαστήριο ή διοικητικός φορέας κρίνει ως καταχρηστικές δυνάμει της οδηγίας δεν 
δεσμεύουν τους καταναλωτές. Μόνον οι σχετικές εθνικές αρχές είναι αρμόδιες να αξιολογούν 
κατά πόσον ένας εμπορευόμενος (π.χ. Microsoft) παραβιάζει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών δυνάμει της οδηγίας. Θα μπορούσε, ωστόσο, να υποστηριχθεί ότι μια ρήτρα, 
που σε γενικές γραμμές και χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις περιορίζει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών δυνάμει της σύμβασης, θα μπορούσε να θεωρηθεί καταχρηστική. Επίσης, η εν 
λόγω οδηγία υποχρεώνει τον εμπορευόμενο να συντάξει τους συνήθεις όρους και 
προϋποθέσεις του με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα εθνικά δικαστήρια σε πολλά κράτη μέλη, κυρίως στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στη Γαλλία, έχουν ήδη υποχρεώσει τους κατασκευαστές εξοπλισμού να 
αποζημιώσουν καταναλωτές για προεγκατεστημένο λογισμικό. 

- Επίσης, οι καταναλωτές προστατεύονται ενάντια σε αθέμιτες και παραπλανητικές 
συνοδευόμενες με δώρα προσφορές. Σύμφωνα με την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, παραπλανητικές πρακτικές που περιλαμβάνουν εσφαλμένες 
πληροφορίες όσον αφορά, παραδείγματος χάριν, την τιμή ή την ύπαρξη ειδικής πλεονεκτικής 
τιμής και οι οποίες επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών απαγορεύονται. Η 
παράλειψη ουσιωδών πληροφοριών που χρειάζονται οι καταναλωτές προκειμένου να λάβουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις (για παράδειγμα, η παράλειψη της επισήμανσης ότι το λογισμικό 
μπορεί να αφαιρεθεί και να παρασχεθεί αποζημίωση από τον κατασκευαστή ανάλογα με την 
περίπτωση) θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί παραπλανητική πρακτική. Εξάλλου, η 
                                               
1 Βλέπε, ειδικότερα, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-261/07 VTB-VAB NV κατά Total Belgium και C-299/07 
Galatea BVBA κατά Sanoma Magazines Belgium NV, στις οποίες το Δικαστήριο έκρινε ότι η οδηγία 
2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απέκλειε μια εθνική καθ’ εαυτή απαγόρευση των 
συνοδευόμενων με δώρα προσφορών. 
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περιγραφή ενός προϊόντος ως δωρεάν όταν ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει άλλη 
πληρωμή πλην του αναπόφευκτου κόστους για την παραλαβή του προϊόντος απαγορεύεται σε 
κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση των καταναλωτών ότι το προεγκατεστημένο 
λειτουργικό σύστημα συμπεριλήφθηκε «δωρεάν» (ή με έκπτωση) στην τιμή του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορούσε να συνιστά απαγορευμένη παραπλανητική πρακτική. 

- Όσον αφορά την αναγραφή των τιμών, η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές υποχρεώνει τους εμπορευόμενους να αναγράφουν μόνο τη συνολική τιμή (και όχι 
την τιμή ανά είδος της συνοδευόμενης με δώρα προσφοράς) όταν προβαίνουν σε πρόσκληση 
για αγορά προϊόντων. Η οδηγία 98/6/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή των τιμών απαιτεί από 
τους εμπορευόμενους την αναγραφή και της τιμής πώλησης του προϊόντος αλλά επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να διατηρούν πιο λεπτομερείς και κανονιστικές απαιτήσεις 
όσον αφορά την αναγραφή των τιμών. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή κρίνει αβάσιμη την αναφορά στον βαθμό που οι πληροφορίες οι οποίες 
υποβάλλονται από τον αναφέροντα δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει παραβίαση των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δύναται να παρεμβαίνει σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Άπαξ και 
εγκριθεί νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι οι εθνικές τους νομοθεσίες συμμορφώνονται προς την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και ότι οι νομοθεσίες αυτές τηρούνται. Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να είναι σε θέση να προβούν στις 
ενδεδειγμένες ενέργειες για την επιβολή της νομοθεσίας περί της προστασίας των 
καταναλωτών. Ειδικότερα, εναπόκειται στις αρχές αυτές να διασφαλίσουν ότι οι 
συνδυασμένες πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού είναι θεμιτές και 
διαφανείς, ότι δεν είναι παραπλανητικές και ότι συνάδουν με τις αρχές που ορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές.


