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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0885/2009, ingediend door Mirko Bernardi (Italiaanse 
nationaliteit), namens A.S.D. Hacking Labs, over AMD, producent van 
microprocessoren, dat geen ondersteuning verleent voor "open source"-
software waardoor Europese burgers schade lijden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat het microprocessorbedrijf AMD "open source"-software niet 
of onvoldoende ondersteunt. Volgens indiener levert het bedrijf slechte drivers waardoor 
bepaalde programma's niet werken. Hij verdenkt het bedrijf ervan open source software te 
veronachtzamen ten gunste van programma's van Microsoft. Hij vindt dat AMD verplicht 
moet worden op zijn producten te vermelden dat zij niet geschikt zijn voor open source-
programma's. Indiener verzoekt om een onderzoek naar concurrentieverstoring en 
discriminatie van open source software door AMD.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indiener stelt kwesties aan de orde met betrekking tot de interoperabiliteit van door AMD 
vervaardigde producten met open source-software. Hij doet vooral zijn beklag over het feit 
dat door AMD geleverde drivers voor zijn grafische kaart, in tegenstelling tot drivers voor 
grafische kaarten van NVIDIA, onvoldoende interoperabel zijn met de open source-software 
GNU/Linux/Ubuntu 9.04. Op basis hiervan komt indiener tot de conclusie dat AMD open 
source-systemen discrimineert ten gunste van besturingssystemen van bekende merken. 
Daarom zou indiener graag zien dat: 
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- er een onderzoek wordt ingesteld naar AMD, om na te gaan of er sprake is van commerciële
misstanden dan wel om na te gaan of AMD zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie
jegens en discriminatie van open source-systemen ten gunste van besturingssystemen van 
bekende merken; 

- AMD wordt verplicht om op zijn verpakkingen te vermelden dat hun product niet geschikt is
voor open source-besturingssystemen;

- AMD wordt verplicht om consumenten die hierom vragen, schadeloos te stellen omdat zij 
bij de aankoop zijn misleid. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

De Commissie zal ingaan op de aan de orde gestelde kwesties in de volgorde waarin ze door 
indiener zijn genoemd.

ONEERLIJKE CONCURRENTIE 

Puur eenzijdige gedragingen van een onderneming zijn alleen in strijd met het 
mededingingsrecht van de Europese Unie (artikel 102 van het VWEU) wanneer de 
betreffende onderneming een machtspositie heeft op de interne markt en misbruik maakt van 
deze positie1. De Commissie kan niet constateren dat AMD een machtpositie heeft op een of 
meerdere van de door indiener genoemde markten. Gezien het feit dat er geen sprake is van 
een machtspositie, stellen de mededingingsregels van de Europese Unie geen beperkingen aan 
gedragingen zoals gehekeld door indiener. 

VERMELDING VAN INFORMATIE OP HET PRODUCT 

In dit verband moet nota worden genomen van het feit dat handelaren krachtens de Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken2 onder meer verplicht zijn om consumenten te voorzien van 
essentiële informatie (over een product) welke de gemiddelde consument nodig heeft om een 
geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, en dat het achterhouden van deze 
informatie het economisch gedrag van consumenten waarschijnlijk wezenlijk zal verstoren. 
Dergelijke informatie moet de voornaamste kenmerken van een product bevatten en kan ook 
informatie bevatten over de interoperabiliteit van het betreffende product met andere 
apparaten of besturingssystemen. Handelaren zijn tevens verplicht om deze informatie tijdig 
en op duidelijke en begrijpelijke wijze te verstrekken. 

Het is echter aan de nationale autoriteiten om de bepalingen van deze richtlijn toe te passen en 
te handhaven en onderzoek te doen naar de handelspraktijken van een onderneming. De 
Commissie heeft geen handhavingsbevoegdheden op het gebied van de 

                                               
1 Met ingang van 1 december 2009 zijn de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag vernummerd tot 

respectievelijk artikel 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU); de 
twee bepalingen zijn in wezen identiek. Voor de toepassing van dit besluit moeten waar nodig verwijzingen 
naar de artikelen 101 en 102 van het VWEU worden opgevat als verwijzingen naar artikel 81 en 82 van het 
EG-Verdrag.

2 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken).
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consumentenbescherming. In dit verband moet ook worden opgemerkt dat de genoemde 
richtlijn alleen van toepassing is op de relatie onderneming-consument, hoewel de lidstaten 
gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om het toepassingsgebied uit te breiden naar 
transacties tussen ondernemingen onderling.

SCHADEVERGOEDING 

Of consumenten recht hebben op schadevergoeding wanneer een bedrijf oneerlijke 
handelspraktijken hanteert, is een vraag ten aanzien waarvan tot dusver nog geen regelgeving 
bestaat op EU-niveau en die in belangrijke mate afhangt van de relevante nationale 
wetgeving. De richtlijn laat het aan de lidstaten over om passende rechts- of administratieve 
middelen ter handhaving van deze wetgeving op nationaal niveau in te stellen, zolang deze 
handhaving gepast en doelmatig is.

Daarom adviseert de Commissie indiener om zich met deze kwestie te wenden tot de 
bevoegde Italiaanse autoriteiten en consumentenorganisaties. Zie hieronder voor de relevante 
contactgegevens:

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
Website: www.adiconsum.it

Conclusie

Gezien deze feiten ziet de Commissie geen directe noodzaak op te treden ten aanzien van de 
door indiener geopperde kwesties. 


