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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Mirko Bernardi, olasz állampolgár által a Hacking Labs ASD nevében 
benyújtott, 0885/2009. számú petíció az AMD mikroprocesszor-gyártó 
mulasztásáról a nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos háttértámogatás 
nyújtás tekintetében és ezzel az európai polgárok számára okozott károkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítása szerint az AMD mikroprocesszor-gyártó társaság nem nyújt 
megfelelő háttértámogatást a nyílt forráskódú szoftverekhez, nem megfelelő meghajtókat 
bocsát rendelkezésre és így egyes programok nem működnek. Úgy sejti, hogy a társaság a 
Microsoft érdekeit nézve háttérbe szorítja a nyílt forráskódú szoftvereket és szerinte az AMD-
t kötelezni kell annak kijelentésére, hogy termékei a nyílt forráskódú szoftverekhez nem 
megfelelőek. Továbbá kéri annak kivizsgálását, hogy a nyílt forráskódú szoftverek esetén az 
AMD elkövette-e a verseny torzulása és megkülönböztetés vétségeit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója az AMD által gyártott termékek és a nyílt forráskódú szoftverek 
interoperabilitásával kapcsolatban vet fel kérdéseket. Különösen azt állítja, hogy az AMD 
által a grafikus kártyákhoz kínált meghajtók – szemben az NVIDIA kártyákhoz kínált 
meghajtókkal – nem működnek együtt megfelelően a GNU/Linux/ubuntu 9.04 nyílt 
forráskódú szoftverrel, és ennek alapján azt a következtetést vonja le, hogy az AMD 
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megkülönböztetést alkalmaz a nyílt forráskódú rendszerekkel szemben a zárt forráskódú 
operációs rendszerek javára.  Mindezek alapján a petíció benyújtója a következőket kéri: 

- indítsanak vizsgálatot az AMD-vel szemben az esetleges helytelen kereskedelmi 
gyakorlatok felderítése érdekében, illetve annak feltárására, hogy fennáll-e felelősség 
tisztességtelen verseny és a nyílt forráskódú rendszerekkel szemben a zárt forráskódú 
operációs rendszerek javára történő megkülönböztetés miatt; 

- az AMD legyen köteles feltüntetni termékei csomagolásán, hogy azok nem alkalmasak a 
nyílt forráskódú operációs rendszerekhez;

- az AMD legyen köteles kártalanítani a kártérítést kérő fogyasztókat, akiket a vásárláskor 
megtévesztettek. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság a petíció benyújtója által megadott sorrendben foglalkozik a petícióban felvetett 
kérdésekkel. 

TISZTESSÉGTELEN VERSENY

Egy vállalat tisztán egyoldalú magatartása csak akkor sérti az Európai Unió versenyjogi 
szabályait (az EUMSz. 102. cikke), ha e vállalat erőfölénnyel rendelkezik a piacon, és 
visszaél ezzel a fölénnyel1. A Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy az AMD erőfölénnyel 
rendelkezik a petíció benyújtója által említett potenciális piacok bármelyikén is. Erőfölény 
hiányában az Európai Unió versenyjogi szabályai nem korlátozzák az a petíció benyújtójának 
állítása szerinti magatartást. 

A TERMÉKEKRŐL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS

Ebben a tekintetben megemlítendő, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv2 értelmében a kereskedők kötelesek többek között biztosítani a fogyasztók számára 
azt az alapvető tájékoztatást (a termékről), amelyre egy átlagos fogyasztónak szüksége van 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhasson, és amelynek hiánya valószínűleg torzítaná a 
fogyasztó gazdasági magatartását. Ez a tájékoztatás kiterjed a termék fő jellemzőire, és 
magában foglalhatja a termék és más eszközök és/vagy operációs rendszerek 
interoperabilitását. A kereskedők kötelesek továbbá ezt a tájékoztatást egyértelműen, 
érthetően és megfelelő időben megadni. 

Az irányelv rendelkezéseinek végrehajtása és az egyes vállalatok kereskedelmi gyakorlatának 
kivizsgálása azonban a nemzeti hatóságok feladata. A Bizottság nem rendelkezik végrehajtási 
hatáskörrel a fogyasztóvédelem terén. Ebben az összefüggésben az is megemlítendő, hogy az 
                                               
1 2009. december 1-jétől az EK-Szerződés 81. és 82. cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSz.) 101. és 102. cikke lett; a rendelkezések két változata tartalmában azonos. E határozat 
alkalmazásában az EUMSz. 101. és 102. cikkére való hivatkozásokat adott esetben az EK-Szerződés 81., 
illetve 82. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 
84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról).
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irányelv csak a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatokra alkalmazandó, és a 
tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy kiterjesztik-e az alkalmazási kört a vállalkozások 
közötti ügyletekre.

KÁRTÉRÍTÉS 

Azt, hogy a fogyasztók jogosultak-e kártérítésre, ha egy vállalat tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatot folytat, uniós szinten még nem szabályozták, és ez nagyrészt az alkalmazandó 
nemzeti jogtól függ. Mindaddig, amíg sikerül elérni a megfelelő és hatékony végrehajtást, az 
irányelv a tagállamokra bízza, hogy megfelelő bírósági/közigazgatási eszközöket alakítsanak 
ki a jogszabály nemzeti szintű végrehajtására.

A Bizottság ezért azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy az ügyben forduljon az illetékes 
olasz hatóságokhoz és fogyasztóvédelmi szövetségekhez: Az érintett központok elérhetőségei 
a következők:

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

Következtetés

Az ismertetettek alapján a Bizottság nem látja közvetlen szükségét annak, hogy fellépjen a 
petíció benyújtója által felvetett ügyekben. 


