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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1607/2009 af Thomas Schmidt, tysk statsborger, om 
forhåndsinstallation af Windows styresystemer

1. Sammendrag

Andrageren mener, at det næste logiske skridt efter foranstaltninger til forhindring af 
forhåndsinstallation af internetbrowseren Explorer vil være for EU at forsøge at forhindre 
forhåndsinstallation af styresystemer generelt. Andrageren henviser i denne sammenhæng til 
styresystemet Windows, der er installeret på stort set alle computere inden køb, og som 
fremmer Microsofts vanvittige monopol og forhindrer andre styresystemer i at vise deres 
værd på markedet. Derudover bør computere uden forhåndsinstalleret software være billigere.
Andrageren hævder, at forhåndsinstallation effektivt begrænser forbrugernes valgfrihed, 
konkurrencen mellem systemer og designfrihed. Han henviser i denne sammenhæng til den 
særlige Windowstast på tastaturet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010

"Kommissionen er bekendt med de spørgsmål, som andrageren rejser, og holder øje med 
udviklingen på området. 

På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i besiddelse af materiale, der tyder på, at den 
adfærd, som andrageren kritiserer, er resultatet af en praksis, der er i strid med de europæiske 
kartel- og monopolregler som fastlagt i artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. 
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Endvidere findes der ingen bestemmelse i EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning, der 
forpligter virksomheder til at overlade valget af, hvilket styresystem der bør 
forhåndsinstalleres på en pc, til forbrugerne. Det bør dog bemærkes, at direktiv 2005/29/EF 
om virksomheders urimelige handelspraksis1 forpligter handelsvirksomheder til at oplyse 
forbrugere om de primære kendetegn ved et tilbudt produkt, herunder de væsentlige aspekter 
såsom de forhåndsinstallerede systemer på en pc og prisen.

Det henhører under nationale myndigheders og domstoles enekompetence at styrke dette 
direktiv i medlemsstaterne og beslutte, om de oplysninger, der er givet af individuelle 
virksomheder, vedrørende forhåndsinstallerede systemer, er passende. 

Kommissionen anser andragendet for ubegrundet, for så vidt som de oplysninger, andrageren 
har fremlagt, ikke giver anledning til at slutte, at EU's kartel- og monopolregler er overtrådt."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EC af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne i det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).


