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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1098/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais F. B., par 
patērētājiem sniegtu iespēju neiegādāties iepriekš uzstādītu programmatūru;

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lielākā daļa datoru ražotāju piedāvā savus produktus 
tirdzniecībā ar iekļautu iepriekš uzstādītu programmatūru. Par šo programmatūru, kas bieži ir 
iekļauta datora aparatūras cenā, jāmaksā licenču nodeva. Tomēr programmatūras cena parasti 
nav noteikta atsevišķi, tādējādi patērētājs pat nezina, ka viņš ir samaksājis par programmatūru 
un ko par to ir samaksājis. Lūgumraksta iesniedzējs īpaši min Microsoft Windows
programmatūru, kas ir uzstādīta lielākajā daļā pārdoto datoru. Ir taisnība, ka patērētāji var 
apgalvot, ka viņi atturas no uzstādītās programmatūras lietošanas un pieprasīt atpakaļ summu, 
kas samaksāta par programmatūru, no datora aparatūras ražotāja, bet saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēju praksē ražotāji bieži atsakās maksāt vai padara procedūru naudas atgūšanai ļoti 
sarežģītu. Turklāt cena, par ko vienojušies, piemēram, Microsoft un datoru ražotājs, tiek turēta 
noslēpumā, tādējādi patērētājs nezina, cik daudz viņš var pieprasīt atpakaļ. Lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas, lai patērētāji tiktu informēti gan par datora aparatūras, gan programmatūras 
cenām un lai programmatūras cena būtu reālistiska. Tāpat viņš domā, ka patērētājiem 
vajadzētu būt tiesībām izlemt neiegādāties programmatūru un maksāt tikai cenu par datora 
aparatūru.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja minētajām problēmām un seko līdzi 
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izmaiņām šajā nozarē.

Pašreiz Komisijas rīcībā nav pierādījumu, ka lūgumraksta iesniedzēja kritizētā rīcība būtu 
saistāma ar praksi, kas pārkāpj Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantā 
noteiktos konkurences noteikumus.

Dažādu produktu pārdošana komplektā (piemēram, dators un iepriekš uzstādīta 
programmatūra) nav tieši aizliegta ES tiesību aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā1. 
Tomēr šādiem piedāvājumiem jāatbilst ES patērētāju aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti 
vairākās direktīvās:

- Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos varētu būt 
attiecināma uz lūgumraksta iesniedzēja minēto problēmu. Šīs direktīvas mērķis ir novērst 
būtisku nevienlīdzību starp patērētāju tiesībām un pienākumiem, no vienas puses, un 
pārdevēju un piegādātāju tiesībām un pienākumiem, no otras puses. Šo vispārīgo prasību 
papildina saraksts ar nosacījumiem, ko var uzskatīt par negodīgiem. Nosacījumi, ko valsts 
tiesa, tribunāls vai pārvaldes iestāde ir atzinusi par negodīgiem saskaņā ar šo direktīvu, 
patērētājiem nav saistoši. Tikai attiecīgās valsts varas iestādes ir kompetentas novērtēt, vai 
tirgotājs (piemēram, Microsoft) pārkāpj patērētāju tiesības saskaņā ar šo direktīvu. Tomēr var 
apstrīdēt, vai nosacījums, kas vispārīgi un bez turpmākām norādēm ierobežo patērētāja 
tiesības saskaņā ar līgumu, ir uzskatāms par negodīgu. Turklāt direktīva uzliek tirgotājiem 
pienākumu standarta noteikumus un nosacījumus sagatavot vienkāršā un saprotamā valodā.

Kā Komisijai zināms, valsts tiesas vairākās dalībvalstīs, jo īpaši Apvienotajā Karalistē un 
Francijā, jau ir likušas aprīkojuma ražotājiem izmaksāt patērētājiem kompensāciju par 
iepriekš uzstādīto programmatūru.

- Turklāt patērētāji tiek aizsargāti pret negodīgiem un maldinošiem saistītajiem 
piedāvājumiem. Saskaņā ar Direktīvu 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi maldinoša 
prakse, kurā sniedz nepareizu informāciju attiecībā uz, piemēram, cenu vai konkrēta cenas 
atvieglojuma esamību, un kura ietekmē patērētāja pirkšanas lēmumus, ir aizliegta. Būtiskas 
informācijas, kas patērētājam nepieciešama uz informācijas balstīta lēmuma pieņemšanai, 
noklusējumu (piemēram, noklusējot, ka attiecīgajā gadījumā programmatūru var neiekļaut un 
par to saņemt ražotāja kompensāciju) arī var uzskatīt par maldinošu praksi. Turklāt jebkurā 
gadījumā ir aizliegts aprakstīt produktu kā bezmaksas, ja patērētājam ir jāmaksā vēl kas 
vairāk par obligātajām izmaksām, kas rodas, saņemot produktu. Tādēļ patērētāju informēšanu, 
ka iepriekš uzstādītā programmatūra ir iekļauta datora cenā „bez maksas” (vai „ar atlaidi”), 
var uzskatīt par aizliegtu maldinošu praksi.

- Attiecībā uz cenas norādīšanu Negodīgas komercprakses direktīva tirgotājiem, kad 
tie aicina veikt pirkumu, liek norādīt tikai kopējo cenu (nevis katras saistītā piedāvājuma 
sastāvdaļas cenu). Arī Direktīvā 98/6/EK par cenu norādīšanu noteikts, ka tirgotājiem ir 
jāuzrāda preces pārdošanas cena, taču tā ļauj dalībvalstīm pieņemt vai saglabāt detalizētākas 
prasības un priekšrakstus attiecībā uz cenu norādēm.

                                               
1 Tas jo īpaši uzskatāmi redzams saistītajās lietās C-261/07 VTB-VAB NV pret Total Belgium un C-299/07 
Galatea BVBA pret Sanoma Magazines Belgium NV, kurās Eiropas Kopienu Tiesa lēma, ka Direktīvā 
2005/29/EK par negodīgu komercpraksi nav paredzēts saistīto piedāvājumu per se aizliegums valsts līmenī.
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Secinājumi

Komisija uzskata šo lūgumrakstu par nepamatotu, jo lūgumraksta iesniedzēja minētā 
informācija neļauj secināt, ka ES konkurences noteikumi būtu pārkāpti.

Eiropas Komisijai nav tiesību iejaukties privātos strīdos. Pēc tam, kad Eiropas Savienība ir 
pieņēmusi tiesību aktus, dalībvalstis pašas ir atbildīgas par to, lai valsts tiesību akti tiktu 
saskaņoti ar Eiropas tiesību aktiem un lai šie tiesību akti tiktu ievēroti. Tādēļ valsts patērētāju 
aizsardzības iestādēm būtu jāspēj veikt piemērotus pasākumus, lai īstenotu tiesību aktus 
patērētāju aizsardzības jomā. Tieši šīs iestādes ir atbildīgas par to, lai datoru un 
programmatūras pārdošana komplektā būtu godīga, nevis maldinoša, un pārredzama saskaņā 
ar ES tiesību aktos patērētāju aizsardzības jomā noteiktajiem principiem.”


