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Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0180/2012, внесена от Adrián Maire, с испанско гражданство, 
относно предполагаемо антиконкурентно поведение в сектора на 
информационните и комуникационните технологии

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от задължителната покупка на операционна 
система при покупка на компютър или таблет. Той отбелязва, че това е проблем за 
потребителите, които вече имат валиден лиценз, както и за тези, които желаят да 
инсталират безплатна операционна система като Linux. Вносителят заявява, че 
задължението за закупуване на операционна система представлява форма на монопол, 
което изкуствено завишава цените в сектора и позволява на фирмите да злоупотребяват 
с господстващо положение. Вносителят на петицията иска на потребителите да бъде 
дадена възможността за закупуване на компютър без операционна система.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Комисията е наясно с трудностите, срещани от клиентите при закупуване на компютър 
или таблет без предварително инсталирана операционна система и следи развитието в 
тази област. Въпреки това дали нарушение на правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията съществува или не зависи от набор фактически, правни и икономически 
съображения.

Доколкото е известно на Комисията производителите на компютри нямат договорни 
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задължения да продават своите устройства с предварително инсталирана операционна 
система. Изглежда, че структурата на пазара и търсенето от страна на потребителите 
карат продавачите да предлагат предварително инсталирани операционни системи на 
устройствата.

Що се отнася до таблетите, пазарът на тези устройства е сравнително нов и развиващ 
се. Поради това на този етап не е ясно дали някое дружество, включително Microsoft, е 
постигнало господстващо положение.

И накрая, ако продавачите решат да предлагат компютри или таблети, които не 
позволяват големи промени на конфигурацията, като например смяна на операционната 
система, те са задължени да информират подобаващо потенциалните клиенти за 
подобни ограничения. Това се основава на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни 
търговски практики1, в която се изисква търговците да предоставят на потребителите 
цялата информация по отношение на характеристиките на продуктите, която им е 
необходима, за да направят информиран избор.

                                               
1 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно 
нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение 
на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския 
парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за нелоялни търговски практики“).


