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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy egy számítógép vagy táblagép megvásárlásakor a 
géppel együtt egy operációs rendszert is kötelezően meg kell venni. Megállapítja, hogy ez 
gondot jelent azon vásárlók számára, akik már rendelkeznek érvényes licenccel, valamint 
azok számára is, akik ingyenes operációs rendszert, például Linuxot kívánnak telepíteni. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy az operációs rendszer megvásárlásának kötelezettsége egyfajta 
monopóliumot jelent, mesterségesen növelve az árakat az ágazatban, és lehetővé téve a cégek 
számára, hogy visszaéljenek erőfölényükkel. A petíció benyújtója azt kéri, hogy a fogyasztók 
számára tegyék elérhetővé a számítógépek operációs rendszer nélküli beszerzésének 
lehetőségét. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A Bizottság előtt ismertek azok a nehézségek, amelyekkel a vásárlók találkoznak, ha előre 
telepített operációs rendszer nélküli számítógépet vagy táblagépet kívánnak vásárolni, és 
vizsgálja a helyzet alakulását. Az, hogy megsértették-e az EU versenyszabályait, számos 
ténybeli, jogi és gazdasági megfontolástól függ. 
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A Bizottság tudomása szerint a számítógépgyártókat szerződéses viszony nem kötelezi arra, 
hogy készülékeiket előre telepített operációs rendszerrel együtt értékesítsék. Úgy tűnik, hogy 
az értékesítők a piac szerkezete és a fogyasztói igények alapján kínálják a számítógépeket 
előre telepített operációs rendszerrel. 

A táblagépek piaca viszonylag új és fejlődésben van. Ebből adódóan nem egyértelmű, hogy 
ebben a szakaszban valamely vállalat – akár a Microsoft – uralkodó helyzetbe került volna. 

Végezetül, ha az értékesítő úgy dönt, hogy olyan számítógépeket vagy táblagépeket árusít, 
amelyeken nem lehetséges nagyobb konfigurációs változtatásokat – például az operációs 
rendszer cseréjét – végrehajtani, akkor e korlátozásról köteles reménybeli vásárlóit 
megfelelően tájékoztatni. Ennek alapja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv1, amely kötelezi rá a kereskedőket, hogy a termékek jellemzőiről a 
fogyasztóknak megadjanak minden olyan tájékoztatást, amely a tájékozott választáshoz 
szükséges.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 11-i 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 
84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv 
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”).


