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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0180/2012 του Adrián Maire, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη αντιβαίνουσα στον ανταγωνισμό συμπεριφορά στον τομέα των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την υποχρεωτική αγορά λειτουργικού συστήματος κατά την 
αγορά Η/Υ ή φορητού υπολογιστή (ταμπλέτα). Σημειώνει ότι το γεγονός αυτό συνιστά 
πρόβλημα για τους καταναλωτές που διαθέτουν ήδη έγκυρη άδεια καθώς όπως και για 
εκείνους που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, όπως το 
Linux. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική αγορά λειτουργικού συστήματος είναι 
ένα είδος μονοπωλίου βάσει του οποίου αυξάνονται τεχνητά οι τιμές στον συγκεκριμένο 
τομέα και δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να εκμεταλλεύονται καταχρηστικά τη θέση 
τους. Ο αναφέρων ζητεί να δίνεται στους καταναλωτές η επιλογή να αγοράζουν υπολογιστή 
χωρίς λειτουργικό σύστημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την αγορά Η/Υ ή 
ταμπλέτας χωρίς προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε 
αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, το εάν υφίσταται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί 
ανταγωνισμού εξαρτάται από μια σειρά αντικειμενικών, νομικών και οικονομικών 
παραμέτρων. 
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Από όσο γνωρίζει η Επιτροπή, δεν υφίστανται συμβατικές υποχρεώσεις που να υποχρεώνουν 
τους κατασκευαστές υπολογιστών να πωλούν τις συσκευές τους με προεγκατεστημένο 
λειτουργικό σύστημα. Φαίνεται ότι οι πωλητές αναγκάζονται να παρέχουν προεγκατεστημένα 
λειτουργικά συστήματα στις συσκευές τους λόγω της δομής της αγοράς και της ζήτησης από 
τους καταναλωτές. 

Όσον αφορά τις ταμπλέτες, η αγορά στην οποία ανήκουν αυτές οι συσκευές είναι σχετικά νέα 
και βρίσκεται υπό εξέλιξη. Για τον λόγο αυτόν, δεν φαίνεται σε αυτό το στάδιο να έχει 
καταλάβει κάποια εταιρεία δεσπόζουσα θέση, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft. 

Τέλος, αν οι πωλητές αποφασίσουν να παρέχουν Η/Υ ή ταμπλέτες χωρίς δυνατότητα 
σημαντικής αναδιαμόρφωσης, όπως είναι η αλλαγή του λειτουργικού συστήματος, 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκή ενημέρωση στους υποψήφιους πελάτες σχετικά με τους 
περιορισμούς αυτούς. Αυτό βασίζεται στην οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές1, η οποία υποχρεώνει τον έμπορο να παρέχει στον καταναλωτή όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την πραγματοποίηση συνειδητής επιλογής.

                                               
1 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»).


