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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1607/2009, którą złożył Thomas Schmidt (Niemcy) w sprawie 
wstępnej instalacji systemów operacyjnych Windows

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że po podjęciu środków mających na celu zapobieżenie wstępnej 
instalacji przeglądarki Internet Explorer następnym logicznym krokiem ze strony UE miałyby 
być działania uniemożliwiające wstępną instalację systemów operacyjnych. W tym 
kontekście składający petycję odnosi się do systemu operacyjnego Windows, który jest 
instalowany praktycznie na każdym komputerze osobistym przed zakupem. W ten sposób 
podtrzymuje się szalony monopol firmy Microsoft i uniemożliwia udowodnienie wartości 
rynkowej innych systemów operacyjnych. Ponadto komputery bez wstępnie zainstalowanego 
oprogramowania powinny być tańsze. Składający petycję przekonuje, że wstępna instalacja 
skutecznie ogranicza swobodę wyboru konsumentów oraz konkurencję między systemami,
a także swobodę projektowania. Odnosi się on w związku z tym do specjalnego klawisza 
Windows na klawiaturze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja jest świadoma kwestii poruszonych przez składającego petycję i monitoruje 
wydarzenia w tej dziedzinie.

Obecnie Komisja nie ma dowodu na to, że postępowanie krytykowane przez składającego 
petycję jest wynikiem praktyk naruszających europejskie przepisy antymonopolowe
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określone w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ponadto unijne prawodawstwo dotyczące ochrony konsumentów nie zawiera przepisu, który 
zobowiązywałby przedsiębiorstwa do pozostawiania konsumentom wyboru odnośnie do tego, 
jaki system operacyjny powinien być fabrycznie zainstalowany na komputerze osobistym. 
Należy jednak zauważyć, że w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach 
handlowych1 nałożono na przedsiębiorców wymóg odpowiedniego informowania
konsumentów o głównych cechach oferowanego produktu, w tym cechach istotnych takich 
jak systemy fabrycznie zainstalowane na komputerze osobistym, oraz o cenie.

Wdrażanie tej dyrektywy w państwach członkowskich należy wyłącznie do krajowych władz
i sądów, które decydują także o tym, czy informacje na temat instalowanych fabrycznie 
systemów przekazywane przez poszczególne przedsiębiorstwa są adekwatne.

Komisja uznaje petycję za nieuzasadnioną, ponieważ informacje przedłożone przez 
składającego petycję nie pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że unijne przepisy 
antymonopolowe są naruszane.

                                               
1 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych”).


