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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1098/2009 dėl galimybės vartotojams atsisakyti naudoti iš anksto 
įdiegtą programinę įrangą, kurią pateikė Italijos pilietis F. B.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad dauguma kompiuterių gamintojų savo produktus siūlo su iš 
anksto įdiegta programine įranga. Už šią programinę įrangą reikia mokėti licencijos mokestį, 
kuris dažnai būna įtrauktas į aparatinės įrangos produkto kainą. Tačiau programinės įrangos 
kaina vis dėlto dažnai nebūna nurodoma atskirai, todėl vartotojas net nežino, kad (ir kiek) jis 
sumokėjo už programinę įrangą. Peticijos pateikėjas nurodo „Microsoft Windows“ 
programinę įrangą, kuri yra įdiegta didesnėje dalyje parduodamų kompiuterių. Nors vartotojai 
gali nurodyti, jog atsisako naudoti įdiegtą programinę įrangą iš aparatinės įrangos gamintojo, 
ir reikalauti grąžinti mokestį už programinę įrangą, tačiau, pasak peticijos pateikėjo, 
praktiškai gamintojai atsisako mokėti arba labai komplikuoja pinigų grąžinimo procedūrą. Be 
to, programinės įrangos kaina, dėl kurios susitaria, pvz., „Microsoft“ ir kompiuterių 
gamintojas, slepiama, todėl vartotojas nežino grąžintinos sumos dydžio. Peticijos pateikėjas 
pageidauja, kad vartotojai būtų informuojami ir apie aparatinės, ir apie programinės įrangos 
kainas, o programinės įrangos kaina būtų reali. Jis taip pat mano, kad vartotojams turi būti 
suteikta teisė atsisakyti programinės įrangos ir atitinkamai mokėti tik aparatinės įrangos kainą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Komisija žino peticijos pateikėjo iškeltus klausimus ir stebi pokyčius šioje srityje. 
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Šiuo metu Komisija neturi įrodymų, teigiančių, kad peticijos pateikėjo kritikuojamas elgesys 
yra veiksmai, pažeidžiantys Europos antimonopolines taisykles, nurodytas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniuose. 

ES teisės aktai1 nedraudžia jungtinės prekybos skirtingomis prekėmis (pavyzdžiui, 
kompiuteriais su iš anksto įdiegta programine įranga). Vis dėlto tokie pasiūlymai turi atitikti 
ES vartotojų apsaugos taisykles, išdėstytas keliose Direktyvose: 

- Direktyva 1993/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais galėtų būti 
susijusi su peticijos pateikėjo atveju. Viena vertus, šia Direktyva siekiama apsaugoti vartotojų 
teises ir pareigas, kita vertus, siekiama apsaugoti pardavėjus ir tiekėjus nuo reikšmingo 
neatitikimo. Šį pagrindinį reikalavimą papildo sąlygų, kurios gali būti pripažintos 
nesąžiningomis, sąrašas. Sąlygos, kurias nacionaliniai teismai ir teismo ar administracijos
institucija pagal Direktyvą pripažino nesąžiningomis, nėra privalomos vartotojams. Tik 
atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos yra kompetentingos nuspręsti, ar pagal 
Direktyvą pardavėjas (pavyzdžiui, Microsoft) pažeidžia vartotojų teises. Vis dėlto galima 
nesutikti, kad bendros sąlygos be išsamesnių aplinkybių pagal sutartį riboja vartotojų teises ir 
galėtų būti laikomos nesąžiningomis. Be to, Direktyva įpareigoja pardavėją išdėstyti bendras 
sąlygas paprasta ir aiškia kalba.

Komisijos nuomone, keletoje valstybių narių, būtent Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje, 
nacionaliniai teismai jau nurodė gamintojams kompensuoti vartotojams už iš anksto įdiegtą 
programinę įrangą. 

- Be to, vartotojai yra apsaugoti nuo nesąžiningų ir klaidinančių pasiūlymų. Pagal 
Direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos, draudžiama klaidinanti veikla, 
įskaitant klaidingą informaciją, pavyzdžiui, susijusią su kaina arba konkrečiu kainos 
pranašumu, ir veikiančią vartotojų pirkimo sprendimus. Pirkėjai turi priimti informacija 
paremtą sprendimą, todėl informacijos neatskleidimas (pavyzdžiui, neatskleidimas, kad tokiu 
atveju gamintojas gali pašalinti arba kompensuoti programinę įrangą) gali būti laikomas 
klaidinančia veikla. Be to, produkto prekės apibūdinimas kaip „veltui“, jei vartotojas turi 
mokėti už kažką kitką, išskyrus neišvengiamas išlaidas, visais atvejais yra draudžiamas. Dėl 
to informacija vartotojams, kad iš anksto įdiegta programinė įranga „veltui“ (arba su nuolaida) 
buvo pridėta prie kompiuterio kainos, gali būti laikoma uždrausta klaidinančia veikla. 

- Dėl kainos nurodymo nesąžiningos komercinės veiklos direktyva įpareigoja 
kviečiančius pirkti pardavėjus nurodyti tik bendrą kaina (o ne atskiras bendro pasiūlymo dalių 
kainas). Direktyva 98/6/EB dėl kainų žymėjimo taip pat reikalauja pardavėjų rodyti prekės 
kainą, bet leidžia valstybės narėms priimti išsamesnius ir labiau nurodomuosius reikalavimus, 
susijusius su kainos žymėjimu. 

Išvados

                                               
1 Žiūrėti būtent sujungtas bylas C-261/07 VTB-VAB NV prieš Total Belgium ir C-299/07 Galatea BVBA prieš 
Sanoma Magazines Belgium NV, kuriose Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyva 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos komercinės veiklos neleidžia  bendro pasiūlymo nacionalinio  per se draudimo. 
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Komisijos nuomone, peticija nėra pagrįsta dėl to, kad peticijos pateikėjo pateikta informacija 
neįrodo, kad pažeistos ES antimonopolinės taisyklės.

Europos Komisijai neturi teisės dalyvauti privačiuose ginčuose. Po to, kai Europos Sąjunga 
priėmė teisės aktus, valstybės narės turi užtikrinti, kad jų nacionaliniai teisės aktai atitiktų 
Europos teisės aktus. Taigi, nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už vartotojų 
apsaugą, turėtų priimti tinkamus sprendimus vartotojų apsaugos teisės aktams vykdyti. Būtent 
jos turi užtikrinti, kad bendra prekyba kompiuteriais ir programine įranga būtu sąžiningi, 
neklaidinantys, skaidrūs ir atitinkantys ES vartotojų teisės aktuose išvardytus principus.“


