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Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0852/2010, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Kevin Brawn, par izvēles brīvības ierobežojumiem, Francijā iegādājoties 
personālos datorus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Francijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem iespējams 
iegādāties tikai tādus klēpjdatorus/piezīmjdatorus, kuru operētājsistēma ir franču valodā. Viņš 
negatīvi vērtē izvēles iespēju trūkumu un ir pārliecināts, ka šāda situācija varētu radīt 
nopietnas problēmas Francijā strādājošiem ES pilsoņiem, kuriem nav pietiekamu franču 
valodas zināšanu. Viņš paskaidro, ka līdzīga situācija varētu būt arī citās ES dalībvalstīs 
(Vācijā, Portugālē). Viņš pieprasa Eiropas Parlamentam veikt pasākumus, kas liktu tādiem 
uzņēmumiem kā Microsoft vai Acer pārtraukt šādu ierobežojošu praksi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka viņš var iegādāties tikai tādu personālo datoru, kurā 
Windows operētājsistēma ir tās valsts valodā, kurā viņš atrodas, proti, franču valodā.  Viņš arī 
paskaidro, ka šāda situācija ir vērojama citās dalībvalstīs. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
šajā situācijā ES pilsoņiem, kuri dzīvo Francijā un kuriem nav labas franču valodas zināšanas, 
var rasties problēmas un viņi tiek diskriminēti. Lūgumraksta iesniedzējs gribētu, lai viņam 
būtu iespēja izvēlēties Windows operētājsistēmas valodu. Visbeidzot, viņš pieprasa 
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Parlamentam veikt pasākumus, kas liktu tādiem uzņēmumiem kā Acer vai Microsoft pārtraukt 
šādu ierobežojošu praksi.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem konkurences jomā uzņēmumi var brīvi izlemt, vai un ko tie 
pārdod katrā valstī. Eiropas tiesību aktos konkurences jomā nav noteikumu, kas paredzētu, ka 
Microsoft ir pienākums laist tirgū vienādu produktu un pakalpojumu klāstu visās ES 
dalībvalstīs vai pārdot kādu konkrētu produktu visās valodu versijās visās ES dalībvalstīs pat, 
ja šis uzņēmums dominētu klienta personālā datora operētājsistēmas tirgū.

Turklāt Komisijas rīcībā pašlaik nav pierādījumu par to, ka uzņēmumi, kas iesaistīti personālo 
datoru ražošanā vai izplatīšanā, būtu noslēguši vertikālu vienošanos, kas ierobežotu 
tirdzniecību kādā no dalībvalstīm.

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka trūkst būtiskas informācijas, kas liecinātu par Eiropas Savienības tiesību 
aktu pārkāpumiem, Komisija uzskata, ka šajā situācijā tai nav pamata uzsākt turpmāku 
izmeklēšanu.”


