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Betreft: Verzoekschrift 0852/2010, ingediend door Kevin Brawn (Britse nationaliteit), over 
beperkingen van de keuzevrijheid bij het kopen van pc's in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener stelt dat buitenlanders die in Frankrijk wonen alleen laptops en notebooks met 
Franstalige besturingssystemen kunnen kopen. Hij is kritisch over het gebrek aan 
keuzemogelijkheden, en meent dat deze situatie ernstige problemen veroorzaakt voor EU-
burgers die in Frankrijk wonen, maar de Franse taal niet goed beheersen. Hij voegt hieraan toe 
dat er in andere EU-lidstaten (Duitsland, Portugal) een vergelijkbare situatie bestaat. Hij vraagt 
het Europees Parlement om maatregelen te nemen om bedrijven zoals Microsoft en Acer te 
dwingen een einde te maken aan deze beperkende handelwijze. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 maart 2011

Verzoekschrift

De indiener klaagt dat hij enkel een pc met een Windows-besturingssysteem in de taal van het 
land waar hij zich bevindt, namelijk Frankrijk, kan kopen. Hij wijst er tevens op dat de situatie in 
andere lidstaten hetzelfde is. Hij zegt dat deze situatie problemen kan veroorzaken voor burgers 
die in Frankrijk wonen maar het Frans niet goed beheersen. Deze burgers zijn zodoende 
slachtoffer van discriminatie. De indiener wil de mogelijkheid hebben zelf de taal van zijn
Windows-besturingssysteem te bepalen. Daarom verzoekt hij het Parlement maatregelen te 
nemen om bedrijven zoals Acer of Microsoft te dwingen deze beperkende handelswijze te 
beëindigen.



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

NL

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Volgens het Europese mededingingsrecht hebben bedrijven de vrijheid om te beslissen welke 
producten ze verkopen in welk land. Er is geen Europese mededingingsregel die Microsoft ertoe 
zou verplichten om precies dezelfde producten in alle lidstaten van de EU aan te bieden, of om 
alle taalversies van een bepaald product in alle lidstaten te verkopen, zelfs als er verondersteld 
wordt dat het bedrijf de markt voor pc-besturingssystemen voor privé-personen domineert. 

Bovendien heeft de Commissie op dit moment geen aanwijzingen dat er verticale 
overeenkomsten bestaan tussen bedrijven die betrokken zijn bij de productie of distributie van 
pc's die zouden leiden tot beperkingen in de verkoop in afzonderlijke lidstaten.

Slotoverwegingen

In het licht van het gebrek aan substantiële gegevens die wijzen op een overtreding van de EU-
wetgeving acht de Commissie het niet gerechtvaardigd om de zaak op dit moment nader te 
onderzoeken.


