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Om: Andragende 0180/2012 af Adrián Maire, spansk statsborger, om påstået 
konkurrencebegrænsende adfærd i ikt-branchen

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at man er nødt til at købe et styresystem, når man køber en computer 
eller tablet-pc. Han bemærker, at dette er et problem for kunder, der allerede har en gyldig 
licens, og for kunder, der ønsker at installere et gratis styresystem, som f.eks. Linux. 
Andrageren hævder, at den påtvungne anskaffelse af et styresystem udgør en form for 
monopol, hvilket kunstigt øger priserne i branchen og tillader firmaer at misbruge en 
dominerende position. Andrageren anmoder om, at forbrugerne sikres mulighed for at købe en 
computer uden et styresystem. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Kommissionen er bekendt med de vanskeligheder, som kunderne står over for, hvis de vil 
købe en computer eller tablet-pc uden præinstalleret styresystem, og den følger udviklingen 
på dette område nøje. Om der foreligger en overtrædelse af EU's konkurrenceregler, afhænger 
imidlertid af en række faktuelle, juridiske og økonomiske forhold. 

Så vidt Kommissionen er orienteret, er computerfabrikanter ikke kontraktmæssigt forpligtet til 
at sælge deres apparater med et præinstalleret styresystem. Det ser ud til, at det er strukturen 
af markedet og efterspørgslen fra kunderne, der ansporer leverandørerne til at tilbyde 
præinstalleret styresystemer med deres apparater. 
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For så vidt angår tablet-pc'er, så er markedet for disse nye anordninger relativt nyt og stadig 
under udvikling. Det står derfor ikke klart, at noget enkelt selskab, heller ikke Microsoft, har 
opnået en dominerende stilling på nuværende tidspunkt. 

Endvidere gælder, at hvis leverandørerne beslutter at udbyde computere eller tablet-pc'er, 
hvorpå det ikke er muligt at foretage større omkonfigurationer, såsom udskiftning af 
styresystem, er de forpligtede til at give potentielle kunder fyldestgørende oplysninger om 
sådanne begrænsninger. Dette er baseret på direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige 
handelspraksis1, som pålægger de erhvervsdrivende at give kunderne alle de oplysninger om 
produkters karakteristika, som er nødvendige for, at de kan foretage et velunderbygget valg.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om 
ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 
98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 
(direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis).


