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Lūgumrakstu komiteja

22.1.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0885/2009, ko ASD Hacking Labs vārdā iesniedza Itālijas
valstspiederīgais Mirko Bernardi, par to, ka mikroprocesoru ražotājs AMD
neatbalsta atklātā pirmkoda programmatūru, tādējādi radot neizdevīgu situāciju 
Eiropas iedzīvotājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka mikroprocesoru ražotājs AMD nepietiekami atbalsta 
atklātā pirmkoda programmatūru, jo piegādā neefektīvus draiverus, un tādēļ atsevišķas 
programmas nefunkcionē. Viņš pauž aizdomas, ka šis uzņēmums mēģina ierobežot atklātā 
pirmkoda programmatūru, lai atbalstītu Microsoft programmas, un uzsver, ka būtu jāprasa, lai 
AMD norāda, ka tā ražojumi nav piemēroti atklātā pirmkoda programmām. Tāpat viņš lūdz 
izmeklēt, vai AMD rīcība nav uzskatāma par konkurences kropļošanu un vai tā nav atklātā 
pirmkoda programmatūru diskriminācija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumus attiecībā uz AMD ražojumu sadarbspēju ar 
atklātā pirmkoda programmatūru. Īpaši viņš apgalvo, ka draiveri, ko AMD nodrošina savām 
grafiskajām kartēm, atšķirībā no draiveriem, ko nodrošina NVIDIA kartēm, nav pienācīgi 
sadarbspējīgi ar atklātā pirmkoda programmatūru GNU/Linux/ubuntu 9.04 un tādēļ secina, ka 
AMD diskriminē atklātā pirmkoda sistēmas par labu individuālām operētājsistēmām. 
Pamatojoties uz to, lūgumraksta iesniedzējs prasa:



PE438.323v01-00 2/3 CM\802765LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

- uzsākt AMD apsekojumu, lai pārbaudītu komerciāla rakstura neprecizitāšu esamību un 
attiecīgi lai noskaidrotu, vai pastāv atbildība par negodīgu konkurenci un diskrimināciju pret 
atklātā pirmkoda programmatūru par labu individuālām operētājsistēmām;

- uzlikt AMD par pienākumu norādīt uz sava iepakojuma, ka viņu ražojums nav sadarbspējīgs 
ar atklātā pirmkoda operētājsistēmām;

- uzlikt AMD par pienākumu atlīdzināt ikvienam patērētājam, kas prasa kompensāciju, par 
maldināšanu pirkuma laikā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija risinās lūgumraksta iesniedzēja jautājumus tādā kārtībā, kādā tie tika iesniegti.

NEGODĪGA KONKURENCE

Pilnībā vienpusēja uzņēmuma rīcība pārkāpj Eiropas Savienības konkurences tiesību aktus 
(LESD 102. pants) tikai tad, ja šim uzņēmumam ir dominējošs stāvoklis un ja šis stāvoklis 
tiek ļaunprātīgi izmantots1 Komisijas rīcībā nav norādes uz to, ka AMD būtu dominējošs 
stāvoklis kādā no lūgumraksta iesniedzēja minētajiem potenciālajiem tirgiem. Ja nepastāv 
dominējošs stāvoklis, Eiropas Savienības konkurences tiesību aktu noteikumi neierobežo tādu 
rīcību, uz kādu norāda lūgumraksta iesniedzējs.

PAR RAŽOJUMU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Šajā sakarā lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Negodīgas komercprakses direktīvu2 tirgotājiem 
ir pienākums inter alia sniegt patērētājiem būtisku informāciju (par ražojumu), kas vidusmēra 
patērētājam ir vajadzīga, lai varētu pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu vai kuras 
noklusējums var kropļot viņa vai viņas saimniecisko rīcību. Šī informācija ietver ražojuma 
galvenās īpašības un var ietvert informāciju par ražojuma sadarbspēju ar citām ierīcēm un/vai 
operētājsistēmām. Tirgotājiem arī ir pienākums sniegt šādu informāciju skaidri, saprotami un 
savlaicīgi.

Tomēr valsts varas iestāžu pienākums ir īstenot direktīvas noteikumus un izmeklēt atsevišķu 
uzņēmumu saimniecisko rīcību. Komisijai nav izpildes pilnvaru patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā. Šajā sakarā arī jānorāda, ka direktīva attiecas tikai uz attiecībām starp 
uzņēmumiem un patērētajiem, lai gan dalībvalstis ir tiesīgas paplašināt tās piemērošanu 
attiecībā uz uzņēmumu savstarpējiem darījumiem.

KOMPENSĀCIJA 

Jautājums par to, vai patērētājiem ir tiesības uz kompensāciju, ja uzņēmums iesaistījies 
negodīgā komercpraksē, vēl nav reglamentēts ES līmenī, un lielā mērā tas atkarīgs no 
piemērojamā valsts tiesību akta. Direktīvā paredzēts, ka dalībvalstis var brīvi izveidot 

                                               
1 Ar 2009. gada 1. decembri EK līguma 81. un 82. pants ir kļuvuši attiecīgi par Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 101. un 102. pantu; minētie panti pēc būtības ir identiski. Šajā lēmumā atsauces uz LESD 101. 
un 102. pantu attiecīgajā gadījumā jāsaprot kā atsauces uz EK līguma 81. un 82. pantu.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (Negodīgas komercprakses direktīva).
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piemērotus tiesu/ administratīvus līdzekļus šī tiesību akta īstenošanai valsts līmenī, ja tiek 
sasniegta atbilstoša un efektīva izpilde.

Tādēļ Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam vērsties ar šo jautājumu kompetentajās 
Itālijas varas iestādes un patērētāju tiesību organizācijās. Turpmāk norādīta attiecīgā 
kontaktinformācija:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma
Tālr.: +39.06.85.82.11
Fakss: +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
Tālr.: +39 06 441 70 21
Fakss: +39 06 441 70 230
E-pasts: adiconsum@adiconsum.it
Tīmekļa vietne: www.adiconsum.it

Secinājums

Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija nesaskata tiešu vajadzību rīkoties attiecībā uz 
lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem.”


