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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0180/2012, którą złożył Adrián Maire (Hiszpania) w sprawie 
domniemanych zachowań antykonkurencyjnych w sektorze technologii 
informacyjno-komunikacyjnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec obowiązkowego zakupu systemu operacyjnego 
podczas nabywania komputera lub tabletu. Uważa, że jest to problem dla konsumentów, 
którzy już mają ważną licencję, oraz dla osób, które chcą zainstalować bezpłatny system 
operacyjny, na przykład Linux. Składający petycję twierdzi, że obowiązek zakupu systemu 
operacyjnego stanowi formę monopolu i powoduje sztuczny wzrost cen w tym sektorze, co 
pozwala firmom wykorzystywać swoją dominującą pozycję. Składający petycję zwraca się o 
umożliwienie konsumentom zakupu komputera bez systemu operacyjnego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Komisja jest świadoma trudności, jakie napotykają osoby kupujące komputer lub tablet bez 
uprzednio zainstalowanego systemu operacyjnego, i monitoruje rozwój sytuacji. Jednak 
kwestia, czy stanowi to naruszenie unijnych przepisów dotyczących konkurencji czy też nie, 
zależy od szeregu czynników natury faktycznej, prawnej i ekonomicznej. 

O ile wiadomo Komisji, producenci komputerów nie są umownie zobowiązani do 
sprzedawania urządzeń z uprzednio zainstalowanym systemem operacyjnym. Wydaje się, że 
to struktura rynku i zapotrzebowanie ze strony konsumentów powodują, że sprzedawcy 
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oferują urządzenia z już zainstalowanym systemem operacyjnym. 

Jeżeli chodzi o tablety, to rynek tych urządzeń jest stosunkowo nowy i zmienia się. Dlatego 
też nie jest oczywiste, czy jakakolwiek firma, w tym Microsoft, osiągnęła na tym etapie 
dominującą pozycję. 

Jeżeli sprzedawcy oferują komputery lub tablety, w których nie można zmienić głównych 
ustawień, takich jak zmiana systemu operacyjnego, muszą oni odpowiedni poinformować 
potencjalnych klientów o takich ograniczeniach. Wymóg taki wynika z dyrektywy 
2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych1, która wymaga od handlowców, 
aby dostarczali konsumentom wszystkich informacji o charakterystycznych cechach 
produktów, aby dokonać świadomego wyboru.

                                               
1 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE i 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych”).


