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Ref.: Petiția nr. 1607/2009, adresată de Thomas Schmidt, de cetățenie germană, 
privind preinstalarea sistemelor de operare Windows pe calculatoare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că UE, în aceeași linie cu măsurile luate împotriva preinstalării 
browserului Internet Explorer pe calculatoare, ar trebui să treacă la următorul pas logic, și 
anume, interzicerea preinstalării sistemelor de operare. În acest context, petiționarul face 
referire la sistemul de operare Windows. Acest sistem este instalat pe aproape toate 
calculatoarele înainte de momentul achiziționării. După părerea petiționarului, acest lucru 
implică menținerea cvasi-monopolului Microsoft și excluderea din start a oricărei șanse de 
afirmare pe piață a altor sisteme de operare. În plus, calculatoarele fără software preinstalat ar 
trebui să poată fi achiziționate mai ieftin. Petiționarul consideră că preinstalarea limitează în 
mod evident libertatea de alegere a consumatorilor și concurența între sisteme, precum și 
libertatea de creare. El oferă ca exemplu în acest sens tasta specială Windows de pe tastatură.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Comisia este la curent cu problemele semnalate de petiționar și monitorizează evoluțiile în 
acest domeniu. 

În prezent, Comisia nu deține dovezi care să indice faptul că practicile criticate de către 
petiționar sunt rezultatul unor încălcări ale normelor europene antitrust în conformitate cu 
articolele 101, 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
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În plus, nu există prevederi în legislația UE privind protecția consumatorilor care să oblige 
companiile să acorde consumatorilor libertatea de alegere în ceea ce privește sistemul de 
operare care ar trebui preinstalat pe un PC. Cu toate acestea, ar trebui remarcat faptul că 
Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale1 obligă comercianții să informeze 
consumatorii în mod corespunzător cu privire la principalele caracteristici ale unui produs pe 
care îl oferă, inclusiv caracteristicile esențiale precum sistemele preinstalate pe un PC, precum 
și prețul. 

Autoritățile și instanțele naționale au competența exclusivă de a aplica această directivă în 
statele membre și de a hotărî dacă informațiile furnizate de întreprinderi privind sistemele 
preinstalate sunt adecvate. 

Comisia consideră că petiția este nefondată, având în vedere că informațiile prezentate de 
către petiționar nu conduc la concluzia că normele UE antitrust ar fi fost încălcate.

                                               
1 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 97/7/CE și 2002/65 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (Directiva privind practicile comerciale neloiale).


