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Ref: Petiția nr. 0852/2010, adresată de Kevin Brawn, de cetățenie britanică, 
privind restricția referitoare la libertatea de a alege în momentul 
achiziționării de computere personale în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pretinde că străinii care locuiesc în Franța pot cumpăra laptopuri cu sistemele de 
operare doar în limba franceză. Petiționarul critică lipsa de opțiuni și pretinde că această 
situație cauzează probleme grave cetățenilor UE care lucrează în Franța, dar care nu cunosc 
foarte bine limba franceză. Acesta explică faptul că și în alte state membre ale UE (Germania, 
Portugalia) s-ar întâlni aceeași situație. Petiționarul solicită Parlamentului European să ia 
măsuri în vederea determinării companiilor, precum Microsoft și Acer, să pună capăt acestei 
practici restrictive.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petiția

Petiționarul se plânge că nu poate cumpăra decât un computer cu un sistem de operare 
Windows în limba țării în care se află, și anume în Franța, De asemenea, acesta explică că 
același lucru se întâmplă și în alte state membre. Petiționarul susține că această situație poate 
crea probleme pentru cetățenii care locuiesc în Franța dar nu stăpânesc bine limba franceză, 
ceea ce creează discriminare. Petiționarul ar dori să aibă posibilitatea de a alege limba 
sistemului de operare Windows. În fine, petiționarul solicită Parlamentului să ia măsuri pentru 
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a determina companiile precum Acer și Microsoft să pună capăt acestor practici restrictive.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

În conformitate cu dreptul UE, companiile au dreptul de a decide dacă și ce doresc să vândă 
într-o anumită țară. Nu există nicio legislație UE în materie de concurență care să oblige 
Microsoft, chiar dacă acesteia i s-a imputat deținerea unei poziții dominante pe piață pentru 
PC-uri client, să pună la dispoziție aceleași tipuri de produse sau servicii în toate statele 
membre, sau care să o oblige să comercializeze toate versiunile lingvistice ale unui anumit 
produs în toate statele membre ale UE.

Mai mult decât atât, Comisia nu deține în prezent nicio dovadă cu privire la existența unor 
acorduri verticale între companiile implicate în producția sau distribuția de PC-uri care să 
restricționeze comercializarea într-un stat membru.

Concluzii

Având în vedere lipsa oricăror informații substanțiale legate de încălcarea dreptului Uniunii 
Europene, Comisia consideră că, în acest stadiu, nu se justifică lansarea unor investigații 
suplimentare.


