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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

 Peticijų komitetas

22.1.2010

 PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0885/2009 dėl to, kad mikroprocesorių gamintoja AMD neremia 
atvirosios programinės įrangos, o tai nenaudinga Europos piliečiams, kurią 
pateikė Italijos pilietis Mirko Bernardi bendrovės „A.S.D. Hacking Labs“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, jog mikroprocesorius gaminanti bendrovė AMD 
nepakankamai remia atvirąją programinę įrangą. Pasak peticijos pateikėjo, bendrovė teikia 
blogos kokybės tvarkykles, todėl neveikia tam tikros programos. Jis įtaria, jog bendrovė 
atvirąja programine įranga nesirūpina „Microsoft“ naudai. Jis mano, kad AMD turi būti 
įpareigota ant savo gaminių nurodyti, jog jie nėra skirti atvirosioms programoms. Peticijos 
pateikėjas prašo atlikti tyrimą dėl konkurencijos iškreipimo ir AMD vykdomos atvirosios 
programinės įrangos diskriminacijos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas iškelia klausimus, susijusius su AMD gaminamų produktų ir atvirosios 
programinės įrangos funkciniu suderinamumu. Visų pirma jis teigia, kad kitaip, nei NVIDIA 
kortelėms skirtos tvarkyklės, AMD gaminamos grafinių kortelių tvarkyklės tinkamai neveikia 
su atvirąja programine įranga GNU/Linux/ubuntu 9.04 ir tuo remdamasis daro išvadą, kad 
AMD diskriminuoja atvirąsias sistemas, teikdama pirmenybę nuosavybinėms operacinėms 
sistemoms. Šiuo pagrindu peticijos pateikėjas prašo: 
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- pradėti tyrimą dėl AMD, siekiant išsiaiškinti visus komercinius pažeidimus ir nustatyti, ar 
yra pagrindas atsirasti atsakomybei už nesąžiningą konkurenciją ir atvirųjų sistemų 
diskriminavimą, teikiant pirmenybę nuosavybinėms operacinėms sistemoms; 

- įpareigoti AMD ant savo gaminių pakuotės nurodyti, kad gaminys netinka atvirosioms 
operacinėms sistemoms;

- įpareigoti AMD išmokėti kompensaciją visiems klientams, prašantiems jos dėl to, kad 
įsigydami prekę buvo suklaidinti.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija išnagrinės peticijos pateikėjo iškeltus klausimus tokia tvarka, kokia jie buvo jai 
pateikti.

NESĄŽININGA KONKURENCIJA

Europos Sąjungos konkurencijos teisė išimtinai vienašaliais įmonės veiksmais pažeidžiama 
(Sutarties dėl ES veikimo 102 straipsnis) tik tuomet, jei ši įmonė užima dominuojančią padėtį 
ir ja piktnaudžiauja1. Komisija neturi duomenų, kad AMD užima dominuojančią padėtį 
kurioje nors iš galimų peticijos pateikėjo nurodytų rinkų. Nesant dominuojančios padėties, 
pagal Europos Sąjungos konkurencijos teisės taisykles tokie veiksmai, kuriuos nurodė 
peticijos pateikėjas, nėra ribojami.

ANT GAMINIO PATEIKIAMA INFORMACIJA

Šiuo atžvilgiu vertėtų pažymėti, kad pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą2

prekybininkai privalo, be kita ko, teikti vartotojams esminę informaciją (apie gaminį), kurią 
turi žinoti vidutinis vartotojas, kad galėtų padaryti informacija paremtą pasirinkimą ir kurios 
nepateikimas gali iškreipti jo ekonominius veiksmus. Tokia informacija apima pagrindines 
gaminio charakteristikas, taip pat gali apimti informaciją apie gaminio suderinamumą su 
kitais įtaisais ir (arba) operacinėmis sistemomis. Be to, prekybininkai privalo pateikti tokią 
informaciją aiškiai, įskaitomai ir laiku.

Tačiau įgyvendinti direktyvos nuostatas ir tirti atskirų įmonių komercinius veiksmus turi 
nacionalinės institucijos. Komisija neturi įgyvendinimo įgaliojimų vartotojų apsaugos srityje. 
Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų pažymėti, kad direktyva taikoma tik įmonių ir vartotojų 
tarpusavio santykiams ir valstybės narės gali savanoriškai išplėsti jos taikymą įmonių 
tarpusavio sandoriams.

KOMPENSACIJA

Klausimas, ar vartotojai turi teisę gauti kompensaciją tuo atveju, jeigu įmonė vykdo 
nesąžiningą komercinę veiklą, kol kas ES lygmeniu nėra reglamentuotas ir labai priklauso nuo 
                                               
1 Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai atitinkamai tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 101 ir 102 straipsniais; šios nuostatos iš esmės yra tapačios. Šiame sprendime, kai tai 
taikytina, nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius turėtų būti atitinkamai laikomos nuorodomis į EB sutarties 
81 ir 82 straipsnius. 

2 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva).
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taikytinos nacionalinės teisės. Direktyvoje valstybėms narėms paliekama laisvė nustatyti 
atitinkamas teismines ir (arba) administracines šio teisės akto įgyvendinimo priemones 
nacionaliniu lygmeniu, jei tik jis įgyvendinamas tinkamai ir veiksmingai.

Todėl Komisija siūlo peticijos pateikėjui šiuo klausimu kreiptis į kompetentingas Italijos 
institucijas ir vartotojų organizacijas. Toliau pateikiami reikiami kontaktiniai duomenys:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi, 6/a  00198 Roma 
Tel.:+39.06.85.82.11
Faks.: +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
Faks.: +39 06 441 70 230
E. paštas: adiconsum@adiconsum.it
Interneto svetainė: www.adiconsum.it

Išvada

Tokiomis aplinkybėmis Komisija nemato jokio tiesioginio poreikio imtis veiksmų dėl 
peticijos pateikėjo iškeltų klausimų.“ 


