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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0885/2009, του Mirko Bernardi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ASD Hacking Labs, σχετικά με τη μη υποστήριξη του λογισμικού 
ανοικτού κώδικα από την AMD, που κατασκευάζει μικροεπεξεργαστές, και 
τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται αυτό για τους ευρωπαίους πολίτες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών AMD δεν παρέχει 
επαρκή υποστήριξη για το λογισμικό ανοικτού κώδικα, καθώς οι οδηγοί της είναι 
ακατάλληλοι και έτσι ορισμένα προγράμματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Εκφράζει την 
υποψία ότι η επιχείρηση αγνοεί το λογισμικό ανοικτού κώδικα προς όφελος προγραμμάτων 
της Microsoft και ισχυρίζεται ότι πρέπει να απαιτείται από την AMD να επισημαίνει ότι τα 
προϊόντα της δεν είναι κατάλληλα για προγράμματα ανοικτού κώδικα. Επίσης, ζητεί να 
διερευνηθεί εάν υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού και διακριτική μεταχείριση σε βάρος 
του λογισμικού ανοικτού κώδικα εκ μέρους της AMD.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων θίγει ζητήματα που αφορούν τη διαλειτουργικότητα προϊόντων που παράγονται 
από την AMD με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι οι οδηγοί που 
παρέχονται από την AMD για τις κάρτες γραφικών της εταιρείας, σε αντίθεση με τους 
οδηγούς που παρέχονται για κάρτες NVIDIA, δεν παρουσιάζουν κατάλληλη 
διαλειτουργικότητα με το λογισμικό ανοικτού κώδικα GNU/Linux/ubuntu 9.04 και συνάγει 
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βάσει αυτού ότι η AMD εισάγει διακριτική μεταχείριση σε βάρος του λογισμικού ανοικτού 
κώδικα και υπέρ ιδιοταγών λειτουργικών συστημάτων. Με βάση αυτό, ο αναφέρων ζητεί: 

- την κίνηση διαδικασίας έρευνας όσον αφορά την AMD, προκειμένου να εξακριβωθούν 
τυχόν εμπορικά ατοπήματα καθώς και κατά πόσον η εταιρεία είναι υπόλογη για αθέμιτο 
ανταγωνισμό και διακριτική μεταχείριση σε βάρος του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υπέρ 
ιδιοταγών λειτουργικών συστημάτων· 

- να απαιτείται από την AMD να επισημαίνει στις συσκευασίες της ότι τα προϊόντα της δεν 
είναι κατάλληλα για λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα·

- να απαιτείται από την AMD να αποζημιώνει πελάτες που ζητούν αποζημίωση και οι οποίοι 
παραπλανήθηκαν κατά την αγορά προϊόντος. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή θα πραγματευτεί τα ζητήματα που έθιξε ο αναφέρων με τη σειρά με την οποία 
της γνωστοποιήθηκαν. 

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Καθαρά μονομερής συμπεριφορά μιας επιχείρησης που παραβιάζει το δίκαιο περί 
ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 102 της ΣΛΕΕ) μόνο αν η επιχείρηση κατέχει 
δεσπόζουσα θέση και καταχράται την εν λόγω θέση1. Η Επιτροπή δεν έχει καμία ένδειξη ότι 
η AMD κατέχει δεσπόζουσα θέση σε οποιαδήποτε από τις πιθανές αγορές που αναφέρθηκαν 
από τον αναφέροντα. Ελλείψει δεσπόζουσας θέσης, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 
ανταγωνισμού δεν περιορίζουν συμπεριφορά όπως αυτή που ισχυρίζεται ο αναφέρων. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι δυνάμει της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές2, οι εμπορευόμενοι υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στους καταναλωτές 
ουσιώδεις πληροφορίες (σχετικά με το προϊόν) που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για να 
λάβει τεκμηριωμένη απόφαση και η παράλειψη των οποίων ενδέχεται να στρεβλώσει την 
οικονομική του/της συμπεριφορά. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη 
διαλειτουργικότητα του προϊόντος με άλλες συσκευές ή/και λειτουργικά συστήματα. Οι 
εμπορευόμενοι υποχρεούνται, επίσης, να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες κατά τρόπο 
σαφή, καταληπτό και έγκαιρο. 

                                               
1 Με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ έγιναν τα 

άρθρα 101 και 102, αντίστοιχα, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· τα δύο 
σύνολα διατάξεων είναι ουσιαστικά ταυτόσημα. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τυχόν αναφορές 
στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 81 και 82, αντίστοιχα, της 
Συνθήκης ΕΚ, εφόσον απαιτείται.

2 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές).
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Η επιβολή των διατάξεων της οδηγίας και η διερεύνηση της εμπορικής συμπεριφοράς 
μεμονωμένων εταιρειών εναπόκειται, ωστόσο, στις εθνικές αρχές. Η Επιτροπή δεν διαθέτει 
εξουσία επιβολής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι η οδηγία ισχύει μόνο για τις σχέσεις των επιχειρήσεων προς 
τους καταναλωτές, ενώ τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν την εφαρμογή της 
σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το κατά πόσον οι καταναλωτές δικαιούνται αποζημίωση όταν μια εταιρεία επιδίδεται σε 
αθέμιτη εμπορική συμπεριφορά συνιστά ζήτημα που δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη σε επίπεδο ΕΕ 
και το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η οδηγία 
παρέχει στα κράτη μέλη το δικαίωμα θέσπισης των κατάλληλων δικαστικών/διοικητικών 
μέσων για την επιβολή της εν λόγω νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο υπό την προϋπόθεση ότι 
επιτυγχάνεται επαρκής και αποτελεσματική επιβολή.

Η Επιτροπή συνιστά, συνεπώς, στον αναφέροντα να απευθυνθεί στις αρμόδιες ιταλικές αρχές 
και ενώσεις καταναλωτών σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Τα αντίστοιχα στοιχεία 
επικοινωνίας παρατίθενται κάτωθι:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a  00198 Roma
Tηλ.:+39.06.85.82.11
Φαξ: +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
Τηλ.: +39 06 441 70 21
Φαξ: +39 06 441 70 230
E-mail: adiconsum@adiconsum.it
Ιστότοπος: www.adiconsum.it

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι συντρέχει άμεση ανάγκη για την 
ανάληψη δράσης σχετικά με τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων.


