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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1098/2009, którą złożył F.B. (Włochy) w sprawie zaoferowania 
konsumentom możliwości nienabywania fabrycznie zainstalowanego 
oprogramowania

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że większość producentów komputerów wprowadza na rynek 
produkty z zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem. Za to oprogramowanie należy 
uiszczać opłaty licencyjne, które często są wliczone w cenę sprzętu. Jednakże zazwyczaj cena 
oprogramowania nie jest podawana oddzielnie, a zatem konsument nie wie nawet, że zapłacił 
również za oprogramowanie, ani ile za nie zapłacił. Składający petycję wymienia
w szczególności oprogramowanie Microsoft Windows, które jest instalowane
w przeważającej większości sprzedawanych komputerów. Konsumenci mogą co prawda 
stwierdzić, że rezygnują z korzystania z zainstalowanego oprogramowania i zażądać od 
producenta sprzętu zwrotu kwoty zapłaconej za to oprogramowanie, lecz zdaniem 
składającego petycję w praktyce producenci często odmawiają zwracania pieniędzy lub 
narzucają bardzo skomplikowaną procedurę ubiegania się o taki zwrot. Ponadto cena 
oprogramowania uzgodniona na przykład pomiędzy firmą Microsoft a producentem 
komputerów nie jest ujawniana, więc konsument nie wie, o jaką kwotę ma się ubiegać. 
Składający petycję pragnie, by informowano konsumentów o cenie zarówno sprzętu, jak
i oprogramowania; domaga się także, by cena oprogramowania była realistyczna. Uważa on 
również, że konsumenci powinni mieć prawo do decydowania o zakupie samego sprzętu, bez 
dołączonego oprogramowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Komisja jest świadoma kwestii poruszonych przez składającego petycję i monitoruje 
wydarzenia w tej dziedzinie. 

Obecnie Komisja nie dysponuje dowodem sugerującym, że postępowanie skrytykowane przez 
składającego petycję jest wynikiem praktyk naruszających europejskie prawo ochrony 
konkurencji określone w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Łączna sprzedaż różnych produktów (np. komputera i zainstalowanego fabrycznie 
oprogramowania) nie jest jako taka zakazana na mocy unijnego prawa konsumenckiego1. 
Oferty takie muszą być jednak zgodne z unijnymi przepisami w sprawie ochrony konsumenta 
określonymi w kilku dyrektywach.

- Dyrektywa 1993/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich może być właściwa w przypadku składającego petycję. Dyrektywa ta ma na 
celu zapobieganie powstaniu znaczącej nierównowagi w prawach i obowiązkach 
konsumentów z jednej strony oraz sprzedawców i dostawców z drugiej strony. Ten wymóg 
ogólny jest uzupełniony listą warunków, jakie można uznać za nieuczciwe. Warunki, które 
krajowy sąd, trybunał lub organ administracyjny uzna za nieuczciwe na mocy przedmiotowej 
dyrektywy, nie są wiążące dla konsumentów. Tylko właściwe władze krajowe mają 
uprawnienia do dokonania oceny, czy przedsiębiorca (np. Microsoft) narusza prawa 
konsumenta wynikające z tejże dyrektywy. Można jednak dowieść, że warunek, który
w sposób ogólny i bez dalszych uściśleń ogranicza prawa konsumenta na mocy umowy, jest 
uznawany za nieuczciwy. Ponadto przedmiotowa dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorcę do 
formułowania warunków standardowych w języku prostym i zrozumiałym.

Komisja rozumie, że sądy krajowe w kilku państwach członkowskich, a przede wszystkim
w Wielkiej Brytanii i Francji, zobowiązały już producentów sprzętu do zwracania 
konsumentom kosztów fabrycznie zainstalowanego oprogramowania. 

- Ponadto konsumenci chronieni są przed nieuczciwymi i wprowadzającymi w błąd 
ofertami łączonymi. Na mocy dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach 
handlowych zakazane są wprowadzające w błąd praktyki, które obejmują fałszywe informacje 
na przykład na temat ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej i wpływają na decyzje 
zakupowe konsumentów. Za wprowadzającą w błąd praktykę można też uznać pominięcie 
istotnych informacji, jakich konsumenci potrzebują do podjęcia świadomych decyzji (na 
przykład pominięcie informacji, że oprogramowanie można odinstalować i uzyskać od 
producenta zwrot kosztów, jeśli tak rzeczywiście jest). Ponadto we wszelkich okolicznościach 
zakazane jest opisywanie produktu jako bezpłatnego, jeżeli konsument musi uiścić 
jakąkolwiek inną należność niż nieunikniony koszt związany z odbiorem. A zatem
informowanie konsumentów, że zainstalowany fabrycznie system operacyjny jest „darmowy” 
(lub sprzedawany ze zniżką) w ramach ceny komputera może stanowić zakazaną,
wprowadzającą w błąd praktykę. 
                                               
1 Zobacz w szczególności połączone sprawy C-261/07 VTB-VAB NV przeciwko Total Belgium oraz C-299/07 
Galatea BVBA przeciwko Sanoma Magazines Belgium NV, w których Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że 
dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych wyklucza krajowy per se zakaz ofert 
łączonych. 
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- Jeśli chodzi o informacje o cenie, dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych 
zobowiązuje przedsiębiorców do podawania tylko ceny całkowitej (a nie ceny jednostkowej
w przypadku oferty łączonej) przy składaniu zaproszenia do dokonania zakupu. Dyrektywa
98/6/WE o podawaniu cen produktów wymaga, by przedsiębiorcy podawali cenę sprzedaży 
towaru, a także zezwala państwom członkowskim na przyjęcie lub zachowanie bardziej 
szczegółowych i normatywnych wymogów w odniesieniu do podawania cen. 

Wnioski

Komisja uznaje przedmiotową petycję za nieuzasadnioną, ponieważ informacje przedłożone 
przez składającego petycję nie dają podstaw do wyciągnięcia wniosku, że naruszane jest 
unijne prawo ochrony konkurencji.

Komisja Europejska nie jest uprawniona do ingerowania w spory prywatne. Po przyjęciu 
prawodawstwa Unii Europejskiej to do państw członkowskich należy zapewnienie 
dostosowania do niego ich ustaw krajowych i przestrzegania tych aktów prawnych. A zatem 
władze krajowe odpowiedzialne za ochronę konsumenta powinny być w stanie poczynić 
odpowiednie kroki zmierzające do egzekwowania prawa dotyczącego ochrony konsumenta.
W szczególności należy do nich dopilnowanie, by łączona sprzedaż komputerów
i oprogramowania była uczciwa, niewprowadzająca w błąd, przejrzysta i odbywała się 
zgodnie z zasadami określonymi w unijnym prawie konsumenckim.


