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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0852/2010, внесена от г-н Kevin Brawn, с британско гражданство, 
относно ограничаване на свободата на избор при закупуването на 
персонални компютри във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че чужденците, живеещи във Франция, могат да закупуват само 
лаптопи/преносими персонални компютри, чиито операционни системи са на френски 
език. Той критикува липсата на опции и твърди, че тази ситуация представлява 
сериозен проблем за гражданите на ЕС, които работят във Франция, но не владеят 
добре френски език. Той пояснява, че подобна ситуация се наблюдава и в други 
държави-членки на ЕС (Германия, Португалия). Вносителят желае Европейският 
парламент да предприеме мерки, които да доведат до прекратяване на тази 
рестриктивна практика от страна на дружества като Microsoft или Acer.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Петиция

Вносителят на петицията се оплаква, че може само да закупува персонален компютър с 
операционна система Windows на езика на страната, в която се намира, а именно 
Франция. Той също така обяснява, че ситуацията е същата в други държави-членки. 
Той твърди, че въпросната ситуация може да създаде проблеми за гражданите, 
живеещи във Франция, които обаче на владеят добре френски език, и представлява 
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дискриминация спрямо тези граждани. Вносителят на петицията би желал да има 
възможността за извършване на настройка на езика на операционната система 
Windows. В заключение той отправя искане към Парламента да предприеме мерки, 
които да доведат до прекратяване на тези рестриктивни практики от страна на 
дружества като Acer или Microsoft.

Забележки на Комисията относно петицията

Съгласно европейското конкурентно право дружествата имат свободата да решават 
дали да извършват продажби и какви продукти да продават в коя страна. Не съществува 
правило на европейското конкурентно право, което би задължило Microsoft, дори ако се 
счита, че Microsoft има господстващо положение на пазара на дребно на операционни 
системи за персонални компютри, да предлага на пазара същия набор от продукти или 
услуги във всички държави-членки на ЕС, или което би го задължило да продава 
всички езикови версии на даден продукт във всички държави-членки на ЕС.

Освен това понастоящем Комисията не разполага с доказателства за вертикални 
споразумения между дружества, които участват в производството или 
разпространението на персонални компютри, което би ограничило продажбата в дадена 
държава-членка.

Заключения

С оглед на липсата на съществена информация, сочеща за нарушение на правото на 
Европейския съюз, Комисията счита, че на този етап няма основания да започне 
провеждането на допълнителни разследвания.


