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Betreft: Verzoekschrift 1607/2009, ingediend door Thomas Schmidt (Duitse 
nationaliteit), over het vooraf op computers geïnstalleerde Windows-
besturingssysteem

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat de EU, in aansluiting op de actie tegen de vooraf op computers 
geïnstalleerde internetbrowser Internet Explorer, nu de volgende zijns inziens logische stap 
zou moeten zetten door ook het vooraf installeren van besturingssystemen te verbieden. 
Indiener noemt in dit verband het besturingssysteem Windows. Dit systeem is op bijna alle 
pc’s reeds bij aankoop geïnstalleerd. Volgens indiener betekent dit dat het bijna-monopolie 
van Microsoft wordt bestendigd en dat andere besturingssystemen vrijwel geen kans krijgen 
zich op de markt te bewijzen. Bovendien zouden computers zonder vooraf geïnstalleerde
software goedkoper kunnen worden aangeboden. Indiener is van opvatting dat door de 
voorinstallatie de keuzevrijheid van de consument en de concurrentie tussen systemen wordt 
ingeperkt. Ook is hij van mening dat voorinstallatie de ontwerpvrijheid beperkt. Hij wijst in 
dit verband op de speciale Windows-toets op het toetsenbord.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010

De Commissie is zich bewust van de door indiener opgeworpen problemen en bewaakt de 
ontwikkelingen op dit gebied.

Op dit moment bezit de Commissie geen bewijs dat de door indiener bekritiseerde 
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handelwijze het gevolg is van praktijken die in strijd zijn met de Europese antitrustregels die 
vastgelegd zijn in de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Daar komt bij dat er geen EU-wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming is die 
bedrijven verplicht consumenten de keus te laten welk besturingssysteem vooraf op een pc 
geïnstalleerd moet worden. Opgemerkt dient echter te worden dat Richtlijn 2005/29/EC 
inzake oneerlijke handelspraktijken handelaren verplicht consumenten goed te informeren 
over de voornaamste eigenschappen van een aangeboden product, met inbegrip van 
wezenlijke kenmerken als de vooraf geïnstalleerde systemen op een pc en de prijs.

Nationale autoriteiten en rechtbanken bezitten exclusieve bevoegdheid deze richtlijn in de 
lidstaten ten uitvoer te leggen en te beslissen of de door afzonderlijke bedrijven verstrekte 
informatie over vooraf geïnstalleerde systemen voldoende is.

De Commissie acht het verzoekschrift ongegrond in die zin dat de door indiener verstrekte 
informatie geen aanleiding geeft te concluderen dat er inbreuk op EU-antitrustregels wordt 
gemaakt.


