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Ref.: Petiția nr. 1098/2009, adresată de F.B., de cetățenie italiană, privind 
acordarea unei posibilități consumatorilor de a nu achiziționa software 
preinstalat

1. Rezumatul petiţiei

Petiționarul arată că majoritatea producătorilor de computere își oferă produsele spre vânzare, 
inclusiv cu software preinstalat. Pentru acest software trebuie plătite licențe de utilizare care 
deseori sunt incluse în prețul produsului hardware. De fapt, prețul pentru software deseori nu 
este specificat separat, iar din acest motiv consumatorul nici măcar nu știe că a plătit pentru 
software și cât anume a plătit pentru acesta. Petiționarul menționează în special software-ul 
Microsoft Windows, care este instalat pe cea mai mare parte din computerele vândute. Într-
adevăr, consumatorii pot anunța că renunță la utilizarea software-ului instalat și pot cere 
producătorului de hardware rambursarea plății pentru software, însă, conform petiționarului, 
în practică, producătorii refuză deseori să plătească sau fac procedura de rambursare foarte 
complicată. Pe lângă aceasta, prețul pentru software asupra căruia s-a convenit, de exemplu 
între Microsoft și producătorul de computere, este secret, prin urmare, suma care trebuie 
rambursată nu este cunoscută de către consumator. Petiționarul solicită informarea 
consumatorilor cu privire la prețurile atât pentru hardware, cât și pentru software, iar prețul 
pentru software să fie realist. De asemenea, el consideră că astfel consumatorii ar trebui să 
aibă dreptul să renunțe la software și să plătească doar prețul pentru hardware.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010
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Comisia este la curent cu chestiunile ridicate de petiţionar şi monitorizează evoluţia situaţiei 
din acest domeniu.

În prezent, Comisia nu posedă dovezi care să sugereze că practica criticată de petiţionar este 
rezultatul unor practici care încalcă normele europene din domeniul concurenţei, astfel cum 
sunt prevăzute la articolele 101, 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Vânzarea împreună a unor produse diferite (de ex., un computer şi software preinstalat) nu 
este interzisă ca atare prin legislaţia UE în materie de protecţie a consumatorului1. Cu toate 
acestea, astfel de oferte trebuie să respecte normele de protecţie a consumatorului, astfel cum 
sunt prevăzute de mai multe directive: 

- Directiva 1993/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii ar putea fi relevantă pentru cazul petiţionarului. Directiva este menită să prevină 
un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile consumatorilor, pe de o parte, şi cele 
ale comercianţilor şi furnizorilor, pe de altă parte. Această cerinţă generală este completată cu 
o listă de clauze care pot fi considerate abuzive. Clauzele care sunt stabilite de o instanţă 
naţională, un tribunal sau un organism administrativ ca fiind abuzive în temeiul directivei nu 
sunt obligatorii pentru consumatori. Numai autorităţile naţionale relevante au competenţa de a 
stabili dacă un comerciant (de ex. Microsoft) încalcă drepturile consumatorilor în temeiul 
directivei. Cu toate acestea, se poate susţine că o clauză, care, într-o manieră generală şi fără 
specificaţii suplimentare, limitează drepturile consumatorului în baza contractului, ar putea fi 
considerată abuzivă. În plus, această directivă obligă comerciantul să îşi redacteze termenii şi 
condiţiile standard într-un limbaj clar şi inteligibil. 

Potrivit informaţiilor Comisiei, instanţele naţionale din mai multe state membre, în special din 
Regatul Unit şi din Franţa, au obligat deja producătorii de echipamente să ramburseze 
consumatorilor contravaloarea software-ului preinstalat. 

- În plus, consumatorii sunt protejaţi împotriva ofertelor combinate neloiale şi 
înşelătoare. În conformitate cu Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, 
sunt interzise practicile înşelătoare care cuprind informaţii false privind preţul, de exemplu, 
sau existenţa unui avantaj specific în ceea ce priveşte preţul şi care afectează decizia de 
cumpărare a consumatorilor. Omiterea unor informaţii semnificative de care consumatorul are 
nevoie pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză (de exemplu, omiterea notificării privind 
faptul că software-ul poate fi înlăturat, iar producătorul poate restitui contravaloarea acestuia 
atunci când este cazul) ar putea, de asemenea, să fie considerată o practică înşelătoare. Mai 
mult, prezentarea unui produs ca fiind gratuit atunci când consumatorul trebuie să plătească 
orice altă sumă în afara costului inevitabil al colectării produsului este strict interzisă. Prin 
urmare, informarea consumatorilor că sistemul de operare preinstalat a fost inclus „în mod 
gratuit” (sau cu reducere) în preţul computerului ar putea constitui o practică înşelătoare 
interzisă.

- În ceea ce priveşte afişarea preţului, Directiva privind practicile comerciale neloiale 

                                               
1 A se vedea în special cauzele conexate C-261/07 VTB-VAB NV împotriva Total Belgium şi C-299/07 Galatea 
BVBA împotriva Sanoma Magazines Belgium NV, în care Curtea de Justiţie a stabilit că Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale exclude posibilitatea unei interdicţii naţionale per se a ofertelor combinate.
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obligă comercianţii să indice doar preţul total (şi nu preţul fiecărui articol al ofertei 
combinate) atunci când aceştia fac o invitaţie de a cumpăra. Directiva 98/6/CE privind 
indicarea preţurilor impune, de asemenea, comercianţilor să afişeze preţul de vânzare al 
produsului, însă permite statelor membre să adopte sau să menţină cerinţe mai detaliate şi mai 
prescriptive în ceea ce priveşte indicarea preţului. 

Concluzii

Comisia consideră petiţia ca fiind nefondată în măsura în care informaţiile furnizate de 
petiţionar nu duc la concluzia că sunt încălcate normele europene antitrust. 

Comisia Europeană nu are dreptul de a interveni în disputele private. Odată ce legislaţia a fost 
adoptată de Uniunea Europeană, statele membre au responsabilitatea de a asigura că legislaţia 
naţională este aliniată la cea europeană şi că aceste legi sunt respectate. Prin urmare, 
autorităţile naţionale responsabile cu protecţia consumatorului ar trebui să fie în măsură să 
adopte măsuri adecvate pentru a aplica legislaţia din domeniul protecţiei consumatorului. În 
special, acestea sunt cele care trebuie să asigure că vânzările combinate de computere şi 
software sunt corecte, nu înşelătoare, şi transparente, în conformitate cu principiile prevăzute 
de legislaţia UE privind protecţia consumatorului.


