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Tema: Peticija 0852/2010 dėl pasirinkimo laisvės apribojimų perkant asmeninį 
kompiuterį Prancūzijoje, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
Kevin Brawn

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Prancūzijoje gyvenantys užsieniečiai gali įsigyti tik 
nešiojamuosius kompiuterius, kuriuose įdiegtos operacinės sistemos prancūzų kalba. Jis 
kritikuoja tai, kad nėra galimybės rinktis, ir teigia, jog tokia padėtis kelia rimtų problemų 
Prancūzijoje dirbantiems, bet gerai prancūzų kalbos nemokantiems ES piliečiams. Jis aiškina, 
kad panaši padėtis ir kitose ES valstybėse narėse (Vokietijoje, Portugalijoje). Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamentą imtis priemonių, kad tokios bendrovės kaip „Microsoft“ 
ar „Acer“ atsisakytų šios galimybes ribojančios praktikos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

Peticija

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jis gali nusipirkti asmeninį kompiuterį su „Windows“ 
operacine sistema tik kalba šalies, kurioje gyvena, kalba, t. y. prancūzų kalba. Jis taip pat 
nurodo, kad tokia pati padėtis susiklosčiusi ir kitose valstybėse narėse. Jis teigia, jog tokia 
padėtis gali kelti rimtų problemų Prancūzijoje gyvenantiems, bet gerai prancūzų kalbos 
nemokantiems piliečiams ir dėl to jie diskriminuojami. Peticijos pateikėjas pageidautų, jog 
būtų galimybė nustatyti „Windows“ operacinės sistemos kalbą. Be to, peticijos pateikėjas 
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prašo Parlamentą imtis priemonių, kad tokios bendrovės kaip „Acer“ ar „Microsoft“ 
atsisakytų šios galimybes ribojančios praktikos.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagal Europos teisės aktus dėl konkurencijos bendrovės gali laisvai nuspręsti, ar ir ką bei 
kokioje šalyje parduoti. Nėra jokios Europos teisės aktų dėl konkurencijos nuostatos, pagal 
kurią bendrovė „Microsoft“, net jei ji ir vyrautų asmeninių kompiuterių operacinių sistemų 
rinkoje, privalėtų pardavinėti tokius pačius produktus ar paslaugas visose ES valstybėse 
narėse ar pardavinėti atitinkamo produkto versiją visomis kalbomis visose ES valstybėse 
narėse.

Be to, Komisija šiuo metu neturi jokių duomenų apie įmonių, užsiimančių asmeninių 
kompiuterių gamyba ar platinimu, sudarytas vertikaliojo pobūdžio sutartis, dėl kurių būtų 
ribojama prekyba kokioje nors valstybėje narėje.

Išvados

Kadangi nėra esminės informacijos apie Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimą, Komisija 
mano, kad šiuo etapu tolesnis tyrimas nereikalingas.


