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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0885/2009, którą złożył Mirko Bernardi (Włochy) w imieniu ASD 
Hacking Labs, w sprawie niezapewnienia przez AMD, producenta 
mikroprocesorów, wsparcia dla otwartego oprogramowania (open source 
software) i wynikających z tego utrudnień dla obywateli europejskich

1. Streszczenie petycji

Autor petycji utrzymuje, że produkująca mikroprocesory firma AMD nie zapewnia 
wystarczającego poparcia dla otwartego oprogramowania dostarczając nieskuteczne drajwery
i tym samym sprawiając, że niektóre programy nie działają. Podejrzewa firmę o unikanie 
otwartego oprogramowania na korzyść programów Microsoft i twierdzi, że powinno się 
zobowiązać AMD do wskazywania, że jej produkty nie są dostosowane do otwartego 
oprogramowania. Zabiega również o zbadanie czy AMD nie zakłóca konkurencji i nie 
dyskryminuje oprogramowania otwartego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję porusza kwestie związane z interoperacyjnością produktów AMD
z otwartym oprogramowaniem. W szczególności zarzuca on, że dostarczane przez AMD 
drajwery do kart graficznych tej firmy, w przeciwieństwie do drajwerów do kart NVIDIA, nie 
działają właściwe z otwartym oprogramowaniem GNU/Linux/ubuntu 9.04 i w oparciu o to 
stwierdza, że AMD dyskryminuje systemy otwartego oprogramowania z korzyścią dla 
własnościowych systemów operacyjnych. Na tej podstawie składający petycję zwraca się o: 
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- wszczęcie dochodzenia w sprawie AMD, tak aby ustalić wszelkie nieprawidłowości 
handlowe, a także to, czy firma ta ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za nieuczciwą 
konkurencję i dyskryminację systemów otwartego oprogramowania z korzyścią dla 
własnościowych systemów operacyjnych; 

- zażądanie od AMD umieszczania na opakowaniach oświadczenia, że produkty tej firmy nie 
są odpowiednie dla systemów otwartego oprogramowania;

- wystąpienie do AMD o wypłatę odszkodowania za wprowadzenie w błąd w momencie 
zakupu każdemu klientowi, który się o to zwróci. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja odnosi się do kwestii poruszonych przez składającego petycję w porządku, w jakim 
zostały zgłoszone. 

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Czysto jednostronne działanie przedsiębiorstwa narusza prawo konkurencji Unii Europejskiej
(art. 102 TFUE) tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo to ma pozycję dominującą i jej 
nadużywa1. Komisja nie ma żadnych przesłanek do tego, aby uznać, że AMD ma pozycję 
dominującą na którymkolwiek z potencjalnych rynków wymienionych przez składającego 
petycję. Przy braku pozycji dominującej przepisy Unii Europejskiej dotyczące konkurencji 
nie ograniczają zachowań takich, jak te zarzucane przez składającego petycję. 

PRZEKAZANE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

W tym kontekście proszę zauważyć, że na mocy dyrektywy o nieuczciwych praktykach 
handlowych2 przedsiębiorcy są między innymi zobowiązani do przekazywania konsumentom 
podstawowych informacji (na temat produktu), które są niezbędne przeciętnemu 
konsumentowi do dokonania świadomego wyboru, i których pominięcie może zniekształcić 
jego zachowania gospodarcze. Informacje takie dotyczą podstawowych cech danego produktu
i mogą obejmować dane na temat jego interoperacyjności z innymi urządzeniami i/lub 
systemami operacyjnymi. Przedsiębiorcy mają też obowiązek przekazywania rzeczonych
informacji w jasny i zrozumiały sposób oraz we właściwym czasie. 

Jednak to do władz krajowych należy wdrażanie przepisów przedmiotowej dyrektywy
i badanie zachowań handlowych poszczególnych przedsiębiorstw. Komisja nie ma uprawnień 
wykonawczych w dziedzinie ochrony konsumenta. W tym kontekście należy też zauważyć, że 
przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie wobec relacji przedsiębiorstwo-
konsument, natomiast państwa członkowskie zachowują swobodę w zakresie jej stosowania
w odniesieniu do transakcji między firmami.
                                               
1 Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE); te dwa zestawy przepisów są w istocie identyczne. Dla celów 
przedmiotowej decyzji odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć jako odniesienia odpowiednio do 
art. 81 i 82 traktatu WE tam, gdzie jest to właściwe.

2 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych”).
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ODSZKODOWANIE

Kwestia dotycząca tego, czy konsumenci są uprawnieni do odszkodowania w sytuacji, gdy 
dane przedsiębiorstwo angażuje się w nieuczciwe działania handlowe, nie jest regulowana na 
szczeblu UE i w dużej mierze zależy od obowiązującego prawa krajowego. Dyrektywa 
pozostawia państwom członkowskim swobodę w zakresie ustanawiania odpowiednich 
sądowych/administracyjnych środków wprowadzania w życie tego prawodawstwa na 
szczeblu krajowym, o ile wdrażanie odbywa się we właściwy i efektywny sposób.

Komisja doradza zatem, by w związku z omawianą sprawą składający petycję zwrócił się do 
właściwych władz włoskich i stowarzyszeń konsumenckich. Poniżej zamieszczono odnośne 
dane kontaktowe:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Rzym 
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 Rzym
Tel.: +39 06 441 70 21
Faks: +39 06 441 70 230
E-mail: adiconsum@adiconsum.it
Strona internetowa: www.adiconsum.it

Wniosek

Na tej podstawie Komisja nie dostrzega potrzeby podjęcia bezpośrednich działań w związku
z kwestiami poruszonymi przez składającego petycję.


