
CM\914336RO.doc PE496.611v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

28.9.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0180/2012, adresată de Adrián Maire, de cetățenie spaniolă, privind 
presupusele practici anticoncurențiale în sectorul tehnologiei informației și 
comunicațiilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă achiziționarea obligatorie a unui sistem de operare la cumpărarea unui 
calculator sau a unei tablete. El menționează că aceasta reprezintă o problemă pentru 
consumatorii care dețin deja o licență valabilă și pentru cei care doresc să instaleze un sistem 
de operare gratuit, cum ar fi Linux. Petiționarul susține faptul că obligația de a achiziționa un 
sistem de operare constituie o formă de monopol, majorând în mod artificial prețurile în acest 
sector și permițând firmelor să abuzeze de o poziție dominantă. Petiționarul solicită să li se 
ofere consumatorilor posibilitatea achiziționării unui calculator fără un sistem de operare. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Comisia cunoaște dificultățile întâmpinate de clienți cu privire la achiziționarea unui 
computer sau a unei tablete fără un sistem de operare preinstalat și monitorizează evoluțiile în 
acest domeniu. Cu toate acestea, stabilirea unei încălcări a normelor UE în materie de 
concurență depinde de o gamă de factori faptici, juridici și economici. 

Conform informațiilor deținute de Comisie, nu există obligații contractuale care să impună 
producătorilor de computere să își vândă dispozitivele împreună cu un sistem de operare 
preinstalat. Structura pieței și cererea consumatorilor par să fie factorii care îi determină pe 
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vânzători să ofere sisteme de operare preinstalate pe dispozitivele lor. 

În ceea ce privește tabletele, piața de care aparțin aceste dispozitive este relativ nouă și în 
evoluție. Prin urmare, nu există nicio certitudine că o companie anume, inclusiv Microsoft, a 
dobândit o poziție dominantă în acest stadiu. 

În fine, în cazul în care vânzătorii decid să ofere computere sau tablete care nu permit 
reconfigurări majore, cum ar fi schimbarea sistemului de operare, aceștia au obligația de 
informa în mod adecvat posibilii clienți asupra acestor restricții. Această obligație se bazează 
pe Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale1, care cere comercianților să 
pună la dispoziția consumatorilor toate informațiile privind caracteristicile produselor, care 
sunt necesare pentru a face o alegere în cunoștință de cauză.

                                               
1 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori ș i  de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE ș i  2002/65/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”).


