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Tárgy: Kevin Brawn brit állampolgár által benyújtott 0852/2010 számú petíció a 
választási szabadság korlátozásáról a személyi számítógépek 
Franciaországban történő vásárlása során

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint a Franciaországban élő külföldiek csak francia nyelvű 
operációs rendszerrel együtt szerezhetnek be laptopot/notebookot. A petíció benyújtója 
kifogásolja a választási lehetőség hiányát, és kifejti, hogy ez a helyzet súlyos problémákat 
okoz a Franciaországban munkát vállaló, de a francia nyelvet nem jól beszélő uniós polgárok 
számára. A petíció benyújtója kifejti, hogy más uniós tagállamokban is hasonló helyzet áll 
fenn (Németország, Portugália). A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a Microsoft vagy az Acer felhagyjon ezzel a 
megszorító gyakorlattal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A petíció tárgya

A petíció benyújtója az ellen emel panaszt, hogy abban az országban, amelyben tartózkodik –
Franciaországban – számítógépet kizárólag az ország nyelvén telepített Windows operációs 
rendszerrel ellátva lehet vásárolni. Elõadja továbbá, hogy a helyzet a többi tagországban is 



PE458.721v01-00 2/2 CM\857282HU.doc

HU

hasonló. Érvelése szerint ez a helyzet nehézségeket okozhat a Franciaországban élõ 
külföldieknek, akik nem beszélik jól a francia nyelvet, tehát hátrányos megkülönböztetés éri 
õket. A petíció benyújtója szeretné, ha a Windows operációs rendszer nyelvét õ választhatná 
meg. A petíció benyújtója végül arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a Microsofthoz vagy az Acerhez hasonló cégek felhagyjanak ezzel a 
megszorító gyakorlattal.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A versenypolitikára vonatkozó európai szabályozás alapján a vállalatok szabadon eldönthetik, 
hogy mit árusítanak és egyáltalán árusítanak-e valamely országban. Nincs olyan európai uniós 
versenypolitikai jogszabály, amely a Microsoftot arra kötelezné – még ha a számítógépek 
operációs rendszereinek piacát tekintve uralkodó helyzetrõl beszélhetünk is vele kapcsolatban 
–, hogy valamennyi uniós tagországban ugyanazokat a termékféleségeket vagy 
szolgáltatásokat forgalmazza, vagy amely arra kötelezné, hogy egy adott termékét valamennyi 
tagországban valamennyi nyelven árusítsa.

Ezenkívül a Bizottságnak jelenleg nincsenek bizonyítékai arra vonatkozólag, hogy olyan 
vertikális megállapodások állnának fenn a számítógépek gyártásával vagy forgalmazásával 
foglalkozó vállalatok között, amelyek valamely tagállamban korlátoznák az értékesítést.

Összegzés

Az európai uniós szabályozás megsértésére utaló alapos információk hiányában a Bizottság 
úgy vélekedik, hogy jelenleg semmiféle további vizsgálat nem indokolt.


