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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1607/2009, внесена от Thomas Schmidt, с германско 
гражданство, относно предварителното инсталиране на операционните 
системи Windows

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че след мерките за предотвратяване на 
предварителното инсталиране на браузера Internet Explorer следваща логична стъпка би 
било Европейският съюз да се опита да предотврати предварителното инсталиране на 
операционни системи. В тази връзка вносителят споменава операционната система 
Windows, която е инсталирана на практика на всички персонални компютри преди 
покупката, като по този начин се запазва завинаги безумният монопол на Microsoft и се 
пречи на други операционни системи да докажат своите достойнства на пазара. Освен 
това компютрите без предварително инсталиран софтуер следва да бъдат по-евтини.
Вносителят твърди, че предварителното инсталиране ефективно ограничава свободата 
на избор на потребителите и конкуренцията между системите, както и свободата на 
оформление. В тази връзка той споменава специалния клавиш Windows на 
клавиатурата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Комисията е запозната с въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, и 
наблюдава развитието на събитията в тази област.
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Понастоящем Комисията не разполага със сведения, сочещи, че критикуваното от 
вносителя поведение е резултат от практика в нарушение на европейските 
антитръстови правила, предвидени в член 101 и 102 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Освен това законодателството на ЕС за защита на потребителите не съдържа 
разпоредба, която да задължава търговците да предоставят на потребителите избор 
относно предварително инсталираната в персоналните компютри операционна система.
Следва обаче да се отбележи, че Директива 2005/29/ЕО за нелоялни търговски 
практики1 задължава търговците правилно да осведомяват потребителите за основните 
характеристики на предлагания продукт, в т.ч. съществени характеристики, като 
предварително инсталираните в персоналните компютри системи, и цената.

Изключителна компетентност на националните органи и съдилища е да следят за 
прилагането на директивата в държавите-членки и да определят дали информацията, 
предоставяна от отделните търговци относно предварително инсталираните системи, е 
адекватна.

Комисията намира петицията за неоснователна, тъй като информацията, представена от 
вносителя, не води до заключението, че са нарушени антитръстовите правила на ЕС.

                                               
1 Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент 
и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент („Директива за нелоялни 
търговски практики“).


