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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0885/2009 af Mirko Bernardi, italiensk statsborger, for ASD Hacking 
Labs, om AMD, en producent af microprocessorer, der nægter at yde hjælp til 
open source-software, og de deraf følgende ulemper for borgerne i Europa

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at microprocessorproducenten AMD nægter at yde tilstrækkelig hjælp til 
open source-software, og leverer dårlige drivere, hvilket medfører, at visse programmer ikke 
virker. Han mistænker virksomheden for at forsømme open source-software til fordel for 
programmer fra Microsoft. Han mener, at AMD må være forpligtet til på sine produkter at 
anføre, at de ikke er egnede til open-source-programmer. Han ønsker desuden en 
undersøgelse af, om AMD skaber konkurrenceforvridning og diskriminerer open source-
software.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren påpeger problemer i forbindelse med interoperabiliteten af produkter, der er 
fremstillet af AMD, med open source-software. Han hævder især, at de drivere, som AMD 
leverer til sine grafikkort, i modsætning til drivere, der leveres til NVIDIA-kort, ikke ville 
fungere korrekt sammen med open source-softwaren GNU/Linux/ubuntu 9.04, og konkluderer 
på denne baggrund, at AMD ville stille open source-systemer ringere end 
leverandørspecifikke operativsystemer. På denne baggrund anmoder andrageren om, at 
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- der iværksættes en nærmere undersøgelse af AMD for at fastslå eventuelle kommercielle 
uregelmæssigheder, og om der er en tilbøjelighed til illoyal konkurrence og diskrimination af
open source-systemer til fordel for leverandørspecifikke systemer.

- AMD anmodes om på deres emballage at anføre, at deres produkter ikke er egnede til open 
source-operativsystemer.

- AMD anmodes om at yde erstatning til kunder, der måtte forlange det, idet de er blevet 
vildledt ved købet.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen vil behandle andragerens problemstillinger i den rækkefølge, den blev gjort 
opmærksom på dem.

ILLOYAL KONKURRENCE

Rent ensidig handling fra en virksomheds side er kun i strid med EU's konkurrencelovgivning 
(artikel 102 i TEUF), hvis denne virksomhed har en dominerende position og misbruger 
denne position.1 Kommission har ingen tilkendegivelse af, hvorvidt AMD har en dominerende 
position på nogle af de potentielle markeder, som andrageren nævner. Da der ikke er tale om 
en dominerende position, begrænser EU's konkurrenceregler ikke en adfærd som den,
andrageren fremfører.

OPLYSNINGER, DER ER GIVET OM PRODUKTET

Bemærk i denne henseende, at erhvervsdrivende i henhold til direktivet om urimelig 
handelspraksis2 er forpligtede til bl.a. at give forbrugerne væsentlig information (om 
produktet), som gennemsnitsforbrugeren har brug for for at foretage et informeret valg, og 
undladelse heraf vil sandsynligvis forvanske hans eller hendes økonomiske adfærd. Denne 
information omfatter produktets vigtigste karakteristika og kan omfatte information om 
produktets interoperabilitet med andre apparater og/eller operativsystemer. Erhvervsdrivende 
er ligeledes forpligtede til at give denne information klart, forståeligt og rettidigt.

Det er imidlertid de nationale myndigheders opgave at håndhæve bestemmelserne i direktivet 
og at undersøge de enkelte virksomheders kommercielle adfærd. Kommissionen har ingen 
håndhævelsesbeføjelser på området for forbrugerbeskyttelse. I den forbindelse bør det 
ligeledes bemærkes, at direktivet kun finder anvendelse på virksomhed til forbruger-forhold, 
mens medlemsstaterne fortsat frit kan udvide anvendelsesområdet til transaktioner mellem 
virksomheder.

                                               
1 Gældende fra den 1. december 2009 er artikel 81 og 82 i EF-traktaten blevet til henholdsvis artikel 101 og 102 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). De to sæt bestemmelser er indholdsmæssigt 
identiske. Med henblik på denne afgørelse bør henvisning til artikel 101 og 102 i TFEU i givet fald forstås som 
henvisninger til henholdsvis artikel 81 og 82 i EF-traktaten.
2I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiver 97/7/EF og 2002/65 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).
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ERSTATNING

Hvorvidt forbrugerne er berettigede til erstatning, når en virksomhed udviser illoyal 
kommerciel adfærd, er en sag, som endnu ikke er lovreguleret på EU-plan, og som i 
overvejende grad afhænger af gældende national ret. Direktivet lader det være op til 
medlemsstaterne frit at finde passende retlige/administrative metoder til håndhævelse af 
denne lovgivning på nationalt plan, så længe der opnås en passende og effektiv håndhævelse.

Kommissionen tilråder derfor andrageren at rette henvendelse til de kompetente italienske 
myndigheder og forbrugerorganisationer i forbindelse med denne sag. Nedenfor følger de 
relevante kontaktoplysninger:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi 6/a, I-00198 Rom
Tlf.: +3906858211
Fax: +390685821256
http://www.agcm.it/index.htm

Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (ADICONSUM)
Via Lancisi 25, I-00161 Rom
Tlf.: +39064417021
Fax: +390644170230
E-mail: adiconsum@adiconsum.it
Websted: www.adiconsum.it

Konklusion

På denne baggrund ser Kommissionen ikke noget direkte behov for handling med hensyn til 
de problemer, som andrageren har rejst."


