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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0852/2010, którą złożył Kevin Brawn (Wielka Brytania), w sprawie 
ograniczenia swobody wyboru podczas zakupu komputerów osobistych 
we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że cudzoziemcy mieszkający we Francji mogą kupować 
laptopy/notebooki wyłącznie z systemami operacyjnymi w języku francuskim. Krytykuje 
on brak możliwości wyboru języka i twierdzi, że sytuacja ta stwarza poważne problemy 
obywatelom UE, którzy pracują we Francji, lecz nie władają dobrze językiem francuskim. 
Informuje on, że sytuacja w innych państwach członkowskich UE (Niemcy, Portugalia) 
wygląda podobnie. Składający petycję żąda, aby Parlament Europejski podjął działania w celu 
nakłonienia takich przedsiębiorstw jak Microsoft lub Acer do zaniechania tej restrykcyjnej 
praktyki.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 15 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Petycja 

Składający petycję skarży się, że może kupić komputer wyposażony w system operacyjny 
Windows wyłącznie w języku kraju, w którym się znajduje, a mianowicie we Francji. 
Wyjaśnia, że sytuacja przedstawia się tak samo w pozostałych państwach członkowskich. 
Twierdzi, że taka sytuacja może przysparzać problemów obywatelom mieszkającym we 
Francji, którzy nie znają dobrze języka francuskiego i uważa, że są oni w ten sposób 
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dyskryminowani. Składający petycję chciałby mieć możliwość ustawienia języka w systemie 
operacyjnym Windows. Zwraca się więc do Parlamentu Europejskiego, aby nakłonił 
przedsiębiorstwa takie jak Acer lub Microsoft do zaniechania tej restrykcyjnej praktyki.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na mocy europejskiego prawa konkurencji przedsiębiorstwa mogą swobodnie decydować, 
jakie towary chcą sprzedawać w poszczególnych krajach. W prawie europejskim nie istnieje 
żaden przepis, który mógłby nakłonić Microsoft – nawet jeżeli uznano by, że jest 
przedsiębiorstwem dominującym na rynku systemów operacyjnych komputerów – do 
wprowadzania na rynek takiego samego rodzaju produktów lub usług we wszystkich 
państwach członkowskich UE lub nakłonić go do sprzedawania wszystkich wersji 
językowych danego produktu we wszystkich państwach członkowskich UE.

Ponadto w chwili obecnej Komisja nie posiada żadnego dowodu na istnienie wertykalnych 
porozumień ograniczających sprzedaż w jednym z państw członkowskich, zawartych między 
przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją lub dystrybucją komputerów.

Wnioski

Ze względu na brak informacji wskazujących na naruszenie przepisów prawa unijnego, 
Komisja uważa, że rozpoczęcie dochodzenia na tym etapie nie jest uzasadnione.


