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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl privalomo operacinės sistemos įsigijimo perkant asmeninį 
arba planšetinį kompiuterį. Jis pažymi, kad tai problema vartotojams, kurie jau turi galiojančią 
licenciją, ir tiems, kurie nori instaliuoti nemokamą operacinę sistemą, pvz., „Linux“. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad prievolė įsigyti operacinę sistemą yra tam tikro pobūdžio monopolis, dėl 
kurio sektoriuje dirbtinai keliamos kainos ir įmonėms sudaroma galimybė piktnaudžiauti 
dominuojančia padėtimi. Peticijos pateikėjas prašo sudaryti vartotojams galimybę įsigyti 
kompiuterį be operacinės sistemos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Komisija žino apie sunkumus, su kuriais vartotojai susiduria pirkdami asmeninį ar planšetinį 
kompiuterį be iš anksto instaliuotos operacinės sistemos ir stebi pokyčius šioje srityje. Tačiau 
tai, ar pažeistos ES konkurencijos taisyklės, priklauso nuo daugybės faktinių, teisinių ir 
ekonominių aplinkybių.

Komisijos žiniomis, kompiuterių gamintojams nėra nustatytas sutartinis įpareigojimas 
parduoti prietaisus su iš anksto instaliuota operacine sistema. Panašu, kad iš anksto 
instaliuotas operacines sistemas savo prietaisams pardavėjai siūlo dėl rinkos struktūros ir 
vartotojų paklausos.



PE496.611v01-00 2/2 CM\914336LT.doc

LT

Kai tai susiję su planšetiniais kompiuteriais, rinka, kuriai priklauso šie prietaisai, sąlyginai 
nauja ir besivystanti. Todėl neaišku, ar kuri nors bendrovė, įskaitant bendrovę „Microsoft“, 
šiuo etapu yra įgijusi dominuojančią padėtį.

Pagaliau, jei pardavėjas nusprendžia siūlyti asmeninius ar planšetinius kompiuterius, kuriuose 
dideli perkonfigūravimai, pvz., operacinės sistemos pakeitimas, neįmanomi, jiems taikomas 
įpareigojimas apie šiuos apribojimus adekvačiai informuoti atitinkamus vartotojus. Tai 
grindžiama Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos1, pagal kurią 
reikalaujama, kad prekiautojai pateiktų vartotojams visą informaciją apie produkto savybes, 
kuri būtina informacija pagrįstam sprendimui padaryti.“

                                               
1 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB ir 2002/65 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“).


