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Temats: Lūgumraksts Nr. 0180/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Adrián 
Maire, par iespējamu konkurenci kropļojošu rīcību informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju nozarē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka, pērkot datoru vai planšetdatoru, obligāti jāpērk arī 
operētājsistēma. Viņš norāda, ka tas sagādā problēmas patērētājiem, kam jau ir derīga licence, 
un tiem, kas vēlas instalēt bezmaksas operētājsistēmu, piemēram, Linux. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka pienākums pirkt operētājsistēmu rada monopolu, nozarē mākslīgi 
paaugstinot cenas un ļaujot uzņēmumiem ļaunprātīgi izmantot dominējošo stāvokli.
Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai patērētājiem tiktu dota iespēja pirkt datoru bez 
operētājsistēmas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Komisija izprot grūtības, ar kurām sastopas klienti, kas iegādājas datoru vai planšetdatoru bez 
iepriekš uzstādītas operētājsistēmas, un novēro situācijas attīstību šajā jomā. Tomēr tas, vai 
šajā gadījuma ir vai nav pārkāptas ES konkurences tiesības, ir atkarīgs no virknes faktisku, 
juridisku un ekonomisku apsvērumu. 

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju datoru ražotāji nav uzņēmušies līgumsaistības 
pārdot savas ierīces ar iepriekš uzstādītu operētājsistēmu. Šķiet, ka tirgus struktūra un 
patērētāju pieprasījums ir pamatā situācijai, ka pārdevēji uz savām ierīcēm piedāvā iepriekš 
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uzstādītas operētājsistēmas. 

Kas attiecas uz planšetdatoriem, tirgus, kurā šīs ierīces ir iekļautas, ir relatīvi jauns un attīstās. 
Tāpēc nav skaidrs, vai kāds viens uzņēmums, tostarp Microsoft, šajā posmā ir ieguvis 
dominējošu stāvokli. 

Visbeidzot, ja pārdevēji nolemj piedāvāt datorus vai planšetdatorus, kuros nav iespējams veikt 
būtiskas konfigurācijas maiņas, piemēram, operētājsistēmas nomainīšanu, viņu pienākums ir 
atbilstoši informēt iespējamos klientus par šādiem ierobežojumiem. Šis pienākums izriet no 
Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi1, kurā no tirgotajiem tiek prasīts sniegt 
patērētājiem visu nepieciešamo informāciju par ražojuma aprakstu, lai viņi varētu izdarīt uz 
informāciju balstītu izvēli.

                                               
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, 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”).


