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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0852/2010 του Kevin Brawn, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
περιορισμούς στην ελευθερία επιλογής κατά την αγορά προσωπικών υπολογιστών 
στη Γαλλία

1. Περίληψη εγγράφου

Ο αναφέρων διατείνεται ότι οι αλλοδαποί που κατοικούν στη Γαλλία μπορούν να αγοράσουν 
φορητούς υπολογιστές τύπου laptop/notebook με λειτουργικά συστήματα μόνο στα Γαλλικά. 
Επικρίνει την έλλειψη επιλογής και ισχυρίζεται ότι η κατάσταση προκαλεί σοβαρά 
προβλήματα σε πολίτες της ΕΕ που εργάζονται στη Γαλλία, αλλά δεν έχουν καλή γνώση της 
γαλλικής γλώσσας. Εξηγεί ότι η κατάσταση είναι παρόμοια σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
(Γερμανία, Πορτογαλία). Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα ώστε 
εταιρείες όπως η Microsoft ή η Acer να θέσουν τέλος σε αυτήν την περιοριστική πρακτική.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει παράπονα για το γεγονός ότι μπορεί να αγοράσει έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows μόνο στη γλώσσα της χώρας στην οποία 
βρίσκεται, δηλαδή τη Γαλλία. Εξηγεί επίσης ότι η κατάσταση είναι παρόμοια και σε άλλα 
κράτη μέλη. Εκφράζει την άποψη ότι η εν λόγω κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα για τους πολίτες που διαβιούν στη Γαλλία,  αλλά δεν έχουν καλή γνώση της 
γαλλικής γλώσσας, και θεωρεί ότι υφίσταται διάκριση εις βάρος αυτών των πολιτών.  Ο 
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αναφέρων θα επιθυμούσε να έχει την επιλογή να καθορίζει τη γλώσσα του λειτουργικού 
συστήματος Windows. Τέλος ζητεί το Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα ώστε εταιρείες όπως η
Acer ή η Microsoft να θέσουν τέλος σε αυτές τις περιοριστικές πρακτικές. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί  ανταγωνισμού, οι εταιρείες έχουν την ελευθερία 
να αποφασίζουν εάν και τι θα πωλούν σε κάθε χώρα. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
στον τομέα του ανταγωνισμού η οποία θα υποχρέωνε την Microsoft, ακόμη και αν θεωρείτο 
ότι διατηρεί κυριαρχούσα θέση στην αγορά λειτουργικών συστημάτων για υπολογιστές, να 
θέτει σε εμπορία την ίδια γκάμα προϊόντων ή υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη ή που θα την 
υποχρέωνε να πωλεί όλες τις γλωσσικές επιλογές από ένα δεδομένο προϊόν σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ. 

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει επί του παρόντος ενδείξεις σχετικά με οριζόντιες συμφωνίες 
μεταξύ εταιρειών που εμπλέκονται στην παραγωγή ή διανομή υπολογιστών που θα 
περιόριζαν την πώληση σε ένα κράτος μέλος.

Συμπεράσματα

Ενόψει της έλλειψης οιασδήποτε ουσιαστικής πληροφορίας που να καταδεικνύει την ύπαρξη 
παράβασης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να 
προχωρήσει, σε αυτό το στάδιο, σε περαιτέρω έρευνες. 


