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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0852/2010 imressqa minn Kevin Brawn, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar ir-restrizzjoni tal-libertà tal-għażla meta wieħed jixtri 
kompjuters personali fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-barranin li jgħixu fi Franza jistgħu jixtru laptops/notebooks 
b’sistema operattiva bil-Franċiż biss. Huwa jikkritika n-nuqqas ta’ għażliet u jargumenta li din 
is-sitwazzjoni tikkawża problemi serji liċ-ċittadini tal-UE li jaħdmu fi Franza, iżda li 
m’għandhomx ħakma tajba tal-Franċiż. Jispjega li s-sitwazzjoni hija simili fi Stati Membri 
oħra tal-UE (il-Ġermanja, il-Portugall). Jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu miżuri biex il-
kumpaniji bħall-Microsoft jew l-Acer jiġu mġiegħla jtemmu din il-prattika restrittiva.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 Frar 2011.

Petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li jista' jixtri biss kompjuter personali b'sistema operattiva Windows 
bil-lingwa tal-pajjiż fejn jinsab, jiġifieri Franza. Jispjega wkoll li s-sitwazzjoni hija l-istess fi 
Stati Membri oħrajn. Jargumenta li din is-sitwazzjoni tista' toħloq problemi għal ċittadini li 
jgħixu fi Franza iżda li m'għandhomx ħakma tajba tal-Franċiż, u tiddiskrimina kontra dawn 
iċ-ċittadini. Il-petizzjonant jixtieq ikollu l-possibilità li jagħżel hu l-lingwa tas-sistema 
operattiva Windows. Fl-aħħarnett jitlob li l-Parlament jieħu miżuri biex kumpaniji bħall-
Microsoft jew l-Acer jiġu mġiegħla jtemmu dawn il-prattiki restrittivi.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont il-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea, il-kumpaniji għandhom il-libertà li jiddeċiedu jekk 
ibiegħux u xi jbiegħu f'liema pajjiż. M'hemm l-ebda regola tal-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea 
li tobbliga lill-Microsoft, anke jekk jinstab li tgawdi minn pożizzjoni ta' dominanza fis-suq 
tas-sistemi operattivi tal-kompjuters personali tal-klijent, li tikkumerċjalizza l-istess firxa ta' 
prodotti jew servizzi fl-Istati Membri kollha tal-UE, jew li tobbligaha tbiegħ il-verżjonijiet 
lingwistiċi kollha ta' prodott partikolari fl-Istati Membri kollha tal-UE.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni bħalissa m'għandha l-ebda provi ta' arranġamenti vertikali 
bejn il-kumpaniji involuti fil-produzzjoni jew fid-distribuzzjoni ta' kompjuters personali li 
jirrestrinġu l-bejgħ fi Stat Membru wieħed.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tan-nuqqas ta' informazzjoni sostanzjali li tindika ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni tqis li mhuwiex iġġustifikat li tinbeda, f'dan l-istadju, investigazzjoni 
ulterjuri.


