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Tárgy: A Thomas Schmidt, német állampolgár által benyújtott 1607/2009. számú 
petíció az előzetesen a számítógépekre telepített Windows operációs 
rendszerről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az EU-nak az előzetesen a számítógépekre telepített 
Internet Explorer internetes böngésző elleni akciójához kapcsolódóan meg kellene tennie a 
következő – szerinte – logikus lépést azáltal, hogy az előre feltelepített operációs rendszereket 
is betiltja. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatban a Windows operációs rendszert említi, 
amelyet a vásárláskor már majdnem minden személyi számítógépre fel van telepítve. A 
petíció benyújtója szerint ez fenntartja a Microsoft közel teljes monopóliumát, és más 
operációs rendszerek szinte semmi esélyt nem kapnak arra, hogy bizonyítsanak a piacon. 
Ráadásul a számítógépeket az előre installált szoftverek nélkül olcsóbban lehetne kínálni. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy az előzetes telepítéssel a fogyasztók választási szabadságát 
és a rendszerek közötti versenyt korlátozzák. Úgy véli, hogy az előzetes telepítés a tervezési 
szabadságot is korlátok közé szorítja. Ezzel kapcsolatban a billentyűzeten található speciális 
Windows-gombra hivatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottságnak tudomása van a petíció benyújtója által felvetett kérdésekről, és figyelemmel 
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kíséri a szóban forgó terület fejleményeit. 

Jelenleg a Bizottság nem rendelkezik arra utaló bizonyítékokkal, hogy a petíció benyújtója 
által kifogásolt magatartás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. 
cikkében megállapított európai trösztellenes szabályokat sértő gyakorlatokból eredne. 

Ezenfelül az EU fogyasztóvédelmi jogszabályaiban nem szerepel olyan rendelkezés, amely 
kötelezi a társaságokat, hogy a fogyasztókra hagyják annak megválasztását, hogy melyik 
operációs rendszer előzetes telepítésére kerüljön sor a személyi számítógépek esetében. 
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv1 pedig arra kötelezi a kereskedőket, hogy megfelelően tájékoztassák a 
fogyasztókat a felkínált termék fő jellemzőiről, beleértve az olyan lényeges tulajdonságokat, 
mint a személyi számítógépre előzetesen telepített rendszerek és az ár. 

A nemzeti hatóságok és bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozik a szóban forgó irányelv 
tagállami betartatása, valamint annak eldöntése, hogy az egyes társaságok által az előzetesen 
telepített rendszerekről közölt információ megfelelő-e. 

A Bizottság a petíciót megalapozatlannak találja, mivel a petíció benyújtója által ismertetett 
információk alapján nem vonható le az a következtetés, hogy az EU trösztellenes szabályait 
megsértették.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005 május 11-i 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 
84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv).


