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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0852/2010 af Kevin Brawn, britisk statsborger, om 
indskrænkning af valgfriheden ved køb af computere i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at udlændinge, der bor i Frankrig, kun kan købe bærbare computere med 
styresystemer på fransk. Han kritiserer manglen på valgmuligheder og anfører, at denne 
situation skaber alvorlige problemer for EU-borgere, der arbejder i Frankrig, men ikke har 
gode franskkundskaber. Han forklarer, at situationen sandsynligvis er den samme i andre EU-
medlemsstater (Tyskland, Portugal). Han anmoder om, at Parlamentet træffer forholdsregler, 
som får virksomheder som Microsoft og Acer til at stoppe denne restriktive praksis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

Andragende

Andrageren klager over, at han kun kan købe en pc med et Windows-operativsystem på 
sproget i det land, hvor han befinder sig, nemlig Frankrig. Han anfører også, at situationen er 
den samme i andre medlemsstater. Denne situation kan ifølge andrageren skabe problemer for 
borgere, der bor i Frankrig, men ikke har gode franskkundskaber, og er diskriminerende over 
for disse borgere. Andrageren ønsker at få mulighed for at vælge sproget i Windows-
operativsystemet. Endelig anmoder han om, at Parlamentet træffer forholdsregler, som får 
virksomheder som Acer og Microsoft til at stoppe denne restriktive praksis.
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Kommissionens bemærkninger til andragendet

Ifølge EU's konkurrencelovgivning står det virksomheder frit for at beslutte, om de vil sælge 
varer i et land– og i givet fald hvilke. Der findes ingen europæiske 
konkurrencelovgivningsbestemmelser, der ville kunne pålægge Microsoft, selv om det blev 
anset for at være dominerende på markedet for pc-styresystemer, at markedsføre samme 
udvalg af produkter eller tjenesteydelser i alle EU-medlemsstater eller at tvinge det til at 
sælge alle sprogversioner af et givet produkt i alle EU-medlemsstater.

Desuden har Kommissionen i øjeblikket ingen dokumentation for, at der foreligger vertikale 
aftaler mellem virksomheder, der er involveret i produktion eller distribution af pc'er, der 
skulle begrænse salget i en medlemsstat.

Konklusioner

I betragtning af at der ikke foreligger væsentlige oplysninger, der peger på en overtrædelse af 
EU-lovgivningen, mener Kommissionen ikke, at det er grundlag for at indlede yderligere 
undersøgelser på nuværende tidspunkt.


