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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pēc pasākumiem, kas ieviesti, lai novērstu Internet 
Explorer pārlūkprogrammas iepriekšēju uzstādīšanu, nākamais loģiskais solis ES būtu 
mēģināt novērst operētājsistēmu iepriekšēju uzstādīšanu. Šai sakarā lūgumraksta iesniedzējs 
norāda uz Windows operētājsistēmu, kas tiek uzstādīta uz praktiski visiem datoriem pirms 
iegādes, tādā veidā saglabājot Microsoft ārprātīgo monopolu un liedzot citām 
operētājsistēmām pierādīt savu vērtību tirgū. Turklāt datoru ar iepriekš uzstādītu 
programmatūru iegādei jābūt lētākai. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka iepriekšēja 
uzstādīšana efektīvi ierobežo patērētāju izvēles brīvību un konkurenci starp sistēmām un 
dizaina brīvību. Šai sakarā viņš norāda uz īpašu Windows taustiņu uz klaviatūras.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Komisija zina par lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem jautājumiem un uzrauga notikumu 
attīstību šajā jomā. 

Pašreiz Komisijas rīcībā nav pierādījumu, kas liecinātu, ka lūgumraksta iesniedzēja kritizētā 
darbība tiktu veikta ar paņēmieniem, kas pārkāpj Eiropas konkurences noteikumus, kas 
noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantā. 
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Turklāt ES tiesību aktos par patērētāju aizsardzību nav noteikumu, saskaņā ar kuriem 
uzņēmumiem izvēle par to, kuru operētājsistēmu iepriekš uzstādīt datoram, būtu jāatstāj 
patērētāju ziņā. Tomēr jānorāda, ka Direktīva 2005/29/EK attiecībā uz negodīgu 
komercpraksi1 uzliek tirgotājiem par pienākumu pienācīgi informēt patērētājus par piedāvātā 
produkta galvenajām īpašībām, tajā skaitā par tādām būtiskām īpašībām kā iepriekš datorā 
uzstādītām sistēmām un cenu. 

Valsts varas iestāžu un tiesu ekskluzīvā kompetencē ietilpst šīs direktīvas īstenošana 
dalībvalstīs un jautājuma izlemšana par to, vai atsevišķu uzņēmumu sniegtā informācija par 
iepriekš uzstādītām sistēmām ir pienācīga. 

Komisija uzskata šo lūgumrakstu par nepamatotu, jo lūgumraksta iesniedzēja sniegtā 
informācija neļauj secināt, ka ir pārkāpti ES konkurences noteikumi.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (Negodīgas komercprakses direktīva).


