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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0885/2009, внесена от Mirko Bernardi, с италианско 
гражданство, от името на ASD Hacking Labs, относно неспособността на 
дружеството AMD, производител на микропроцесори, за осигуряване на 
поддръжка на софтуер с отворен код и произтичащите от това загуби за 
европейските граждани

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че дружеството за производство на микропроцесори 
AMD не осигурява адекватна поддръжка на софтуер с отворен код, като предоставя 
неефикасни драйвъри и по този начин причинява неизползваемостта на дадени 
програми. Вносителят подозира дружеството, че поставя в неблагоприятна позиция 
софтуера с отворен код в полза на програмите на Microsoft и твърди, че от AMD следва 
да се изиска да посочи, че неговите продукти не са годни за програми с отворен код.
Вносителят също така настоява за разследване относно нарушаване на конкуренцията и 
дискриминация от страна на AMD на софтуера с отворен код.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят на петицията повдига въпроси, свързани с интероперативността между 
произвеждани от AMD продукти и софтуер с отворен код. Той твърди по-конкретно, че 
драйверите, предоставяни от AMD за видео картите, които дружеството произвежда, за 
разлика от драйверите, предоставяни за карти на NVIDIA, не работят правилно със 
софтуера с отворен код GNU/Linux/ubuntu 9.04 и въз основа на това заключава, че AMD 
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проявява дискриминация срещу системите с отворен код в полза на фирмени 
операционни системи. Въз основа на това вносителят призовава:

- да се започне разследване на AMD за установяване на евентуални търговски 
нередности и съответно да се установи дали е налице проява на нелоялна конкуренция 
и дискриминация срещу система с отворен код в полза на фирмени операционни 
системи;

- да се изиска от AMD да посочва върху опаковките на своите продукти, че те не са 
годни за операционни системи с отворен код;

- да се изиска от AMD да обезщети всички клиенти, които изискват компенсация, след 
като са били подведени по време на покупката.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията ще разгледа въпросите на вносителя по реда, в който са представени.

НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Изцяло едностранно поведение на дадено предприятие нарушава законодателството на 
Европейския съюз в областта на конкуренцията (чл. 102 от ДФЕС) само ако 
предприятието има господстващо положение и злоупотребява с това положение1. 
Комисията няма информация за господстващо положение на AMD на някой от 
потенциалните пазари, споменати от вносителя. При липса на господстващо положение 
правилата за конкуренция на Европейския съюз не ограничават поведение като това, 
описано от вносителя.

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ВЪРХУ ПРОДУКТА

В тази връзка моля, отбележете, че съгласно Директивата за нелоялни търговски 
практики2 търговците са задължени, наред с другото, да предоставят на потребителите 
съществена информация (върху продукта), от която средният потребител се нуждае, за 
да направи информиран избор, и чието укриване може да доведе до опорочаване на 
неговото икономическо поведение. Такава информация включва основните 
характеристики на продукта и може да включва информация относно 
интероперативността на продукта с други устройства и/или операционни системи. 
Търговците също са задължени да предоставят тази информация по ясен, разбираем и 
навременен начин. 

                                               
1 Считано от 1 декември 2009 г., членове 81 и 82 от Договора за ЕО вече са съответно членове 101 и 102 

от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); разпоредбите в двата договора по 
същество са идентични. За целите на настоящото решение, позоваванията на членове 101 и 102 от 
ДФЕС следва да се разглеждат като позовавания съответно на членове 81 и 82 от Договора за ЕО, 
където е приложимо.

2 Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския 
парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за нелоялни търговски практики“).
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При все това, националните органи са компетентни да налагат разпоредбите на 
директивата и да разследват търговското поведение на отделни предприятия. 
Комисията няма правомощия за правоприлагане в областта на защитата на 
потребителите. В тази връзка също следва да се отбележи, че директивата се прилага 
единствено за отношенията между търговец и потребител, като държавите-членки 
остават свободни да разширяват нейното приложение по отношение на сделките между 
търговци.

КОМПЕНСАЦИЯ 

Дали потребителите имат право на компенсация когато дадено дружество проявява 
нелоялно търговско поведение е въпрос, който все още не е регламентиран на равнище 
ЕС и който в голяма степен зависи от приложимото национално законодателство. 
Директивата предоставя на държавите-членки свобода да уреждат подходящите 
съдебни / административни средства за прилагане на това законодателство на 
национално равнище, стига да се постига адекватно и ефективно правоприлагане.

Вследствие на това Комисията би посъветвала вносителя да се обърне към 
компетентните италиански органи и потребителски асоциации във връзка с този 
въпрос. По-долу са поместени съответните данни за контакт:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a  00198 Roma
Тел.:+39.06.85.82.11
Факс: +39.06.85.82.12.56
http://www.agcm.it/index.htm

Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (ADICONSUM)
Via Lancisi 25, I-00161 Roma
Тел.: +39 06 441 70 21
Факс: +39 06 441 70 230
Електронна поща: adiconsum@adiconsum.it
Интернет страница: www.adiconsum.it

Заключение

С оглед на гореизложеното Комисията не намира никаква пряка необходимост да 
предприема действия по отношение на въпросите, повдигнати от вносителя. 


