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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1607/2009, του Thomas Schmidt, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκτιμά ότι η ΕΕ, μετά τα μέτρα που έλαβε κατά της προεγκατάστασης του 
προγράμματος πλοήγησης Internet Explorer στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρέπει τώρα 
να προχωρήσει στο επόμενο λογικό, κατά τον ίδιο, βήμα και να απαγορεύσει την 
προεγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων. Ο αναφέρων παραπέμπει εν προκειμένω στο 
λειτουργικό σύστημα Windows. Το σύστημα βρίσκεται προεγκατεστημένο σε όλους σχεδόν 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά την αγορά τους. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό 
σημαίνει ότι το οιονεί μονοπώλιο της Microsoft διαιωνίζεται και ότι άλλα λειτουργικά 
συστήματα δεν έχουν ουσιαστικά καμία ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους στην αγορά.
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χωρίς προεγκατεστημένο λογισμικό θα 
προσφέρονταν σε φθηνότερη τιμή. Ο αναφέρων εκτιμά ότι η προεγκατάσταση περιορίζει την 
ελευθερία επιλογής του καταναλωτή και τον ανταγωνισμό μεταξύ συστημάτων. Ακόμα,
θεωρεί ότι η προεγκατάσταση περιορίζει την ελευθερία σχεδιασμού. Παραπέμπει εν 
προκειμένω στο ειδικό πλήκτρο των Windows στο πληκτρολόγιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη των ζητημάτων που θίγει ο αναφέρων και παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στον εν λόγω κλάδο. 
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Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν έχει στην κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία που να 
υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά που επικρίνεται από τον αναφέροντα είναι το αποτέλεσμα 
πρακτικών οι οποίες παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες όπως 
ορίζεται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίσης, δεν υπάρχει καμία διάταξη στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών που να υποχρεώνει τις εταιρείες να αφήνουν την επιλογή σχετικά με το ποιο 
λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προεγκατασταθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στους 
καταναλωτές. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές1 υποχρεώνει πράγματι τους εμπορευόμενους να ενημερώνουν 
κατάλληλα τους καταναλωτές σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά ενός προσφερόμενου 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ουσιωδών γνωρισμάτων όπως τα προεγκατεστημένα 
συστήματα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, και την τιμή.

Η επιβολή της οδηγίας στα κράτη μέλη και η απόφαση σχετικά με κατά πόσον οι 
παρεχόμενες πληροφορίες από τις επιμέρους εταιρείες για τα προεγκατεστημένα συστήματα 
είναι επαρκείς εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και των 
δικαστηρίων.

Η Επιτροπή κρίνει αβάσιμη την αναφορά εφόσον οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον 
αναφέροντα δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει παραβίαση των αντιμονοπωλιακών 
κανόνων της ΕΕ.

                                               
1 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»).


