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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ES, prisijungusi prie akcijos prieš kompiuteriuose iš anksto 
įdiegtą interneto naršyklę „Internet Explorer“, dabar, jo nuomone, turėtų žengti logišką 
žingsnį uždrausdama iš anksto įdiegti operacines sistemas. Peticijos pateikėjas atitinkamai 
nurodo operacinę sistemą „Windows“. Ši sistema būna įdiegta beveik visuose kompiuteriuose 
jau juos perkant. Pasak peticijos pateikėjo, tai reiškia, kad tęsiasi beveik „Microsoft“ 
monopolis, o kitoms operacinėms sistemoms įsitvirtinti rinkoje nesuteikiama galimybė. Taip 
pat turėtų būti sudaryta galimybė siūlyti pigiau įsigyti kompiuterių be juose iš anksto įdiegtos 
programinės įrangos. Peticijos pateikėjas mano, kad iš anksto įdiegiant sistemą apribojama 
vartotojo pasirinkimo laisvė ir sistemų konkurencija. Jis taip pat mano, kad išankstinis 
įdiegimas apriboja projektavimo laisvę. Atitinkamai jis nurodo specialius „Windows“ 
klavišus klaviatūroje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Komisija susipažinusi su peticijos pateikėjo iškeltais klausimais ir stebi šios srities pokyčius. 

Šiuo metu Komisija neturi įrodymų, kad peticijos pateikėjo kritikuojamas elgesys yra veikla, 
kuria pažeidžiamos Europos antimonopolinės taisyklės, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniuose. 
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Be to, ES vartotojų apsaugos teisės aktuose nėra nuostatos, pagal kurią įmonės būtų 
įpareigojamos suteikti vartotojams galimybę pasirinkti, kuri operacinė sistema turėtų būti iš 
anksto įdiegta asmeniniame kompiuteryje. Tačiau pažymėtina, kad pagal Direktyvą 
2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos1 prekybininkai įpareigojami tinkamai 
informuoti vartotojus apie pagrindines parduodamų gaminių savybes, tarp jų esminius 
bruožus, kaip antai iš anksto įdiegtas sistemas asmeniniame kompiuteryje, ir kainą. 

Nacionalinės valdžios institucijos ir teismai turi išimtinę kompetenciją užtikrinti šios 
direktyvos vykdymą valstybėse narės ir nuspręsti, ar atskirų įmonių teikiama informacija apie 
iš anksto įdiegtas sistemas tinkama. 

Komisija mano, kad peticija nepagrįsta, nes remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija 
negalima daryti išvados, kad ES antimonopolinės taisyklės pažeistos.“

                                               
1 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“).


