Az EU Bizottság elfogadja a Rambus kötelezettségvállalásait:
mérsékelt memória chip licencdíjak
Az Európai Bizottság egy 2009. dec. 9-i sajtóközleményében ismertette, hogy kötelezıerejővé tette az a
Rambus INC kötelezettségvállalásait, miszerint a memória-technológia fejlesztı és licenc cég vállalta,
hogy csökkenti egyes ideiglenes adatrögzítésre használt DRAM chip szabadalmak utáni licencdíjait. A
Bizottság korábban aggályait fejezte ki, hogy a Rambus az említett licencdíjak követelésével
megsérthette a közösségi versenyszabályokat (az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés
(EUMSz.) 102. cikk.), visszaélt piaci erıfölényével. A Bizottság döntésében megerısítette, hogy a
kötelezettségvállalások orvosolják a felmerült versenyaggályokat.
Nellie Kroes versenybiztos szerint „egy olyan hatékony szabványosító folyamat szükséges, amely nem
diszkriminatív, hanem nyílt és átlátható módon biztosítja az érdemi versenyt, és lehetıvé teszi, hogy a
fogyasztók részesüljenek a technikai vívmányokból és az innovációból”. Az amerikai székhelyő szabványosító
szervezet, a JEDEC kifejlesztett egy iparági szabványt a DRAM-ok számára. A JEDEC szabványoknak
megfelelı DRAM-ok 95 százalékát teszik ki a piacnak és jóformán minden személyi számítógépen
megtalálhatóak.
2007. július 30-án a Bizottság megküldte a Rambusnak a kifogásközlését, amely szerint a Rambus vélhetıen
megsértette az EK Szerzıdés 82. cikkét (Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés – EUMSz. – számozása
szerinti 102. cikket), mivel visszaélt az erıfölényes helyzetével a dinamikus RAM-ok piacán. Brüsszel azzal
vádolta a Rambust, hogy a memória technológia óriás ún. szabadalmi csapdát állított fel, azaz tudatosan
elhallgatta szabadalmai létét, amelyek relevánsak voltak a JEDEC szabványra épülı technológia
szempontjából; majd késıbb licencdíjat követelt a gyártóktól.
A brüsszeli aggályokat orvosolandó, a Rambus vállalta, hogy öt évre világszerte csökkenti a JEDEC
szabványoknak megfelelı termékek jogdíjait. A kötelezettségvállalás részeként a Rambus beleegyezett, hogy
eltörli a jogdíjakat azon SDR és DDR chip szabványok esetében, amelyeket még korábban a Rambus
fogadott el, amikor a JEDEC szövetség tagja volt, továbbá legfeljebb 1,5%-os licencdíjat számít fel a JEDEC
DRAM szabványok következı generációjára (DDR2 és DDR3) vonatkozóan. Ez az arány jóval alacsonyabb,
mint a 3,5%-os DDR esetén kiszabott licencé.
Miután a Bizottság 2009. június 12-én meghallgatta az érintett feleket a Rambus által javasolt
kötelezettségekkel kapcsolatban, a Rambus módosította a kötelezettségvállalásait, amely immár minden
jelenlegi és jövıbeli szabványt érint, illetve vállalta, hogy a szabványok értékesítése harmadik fél részére nem
fogja befolyásolni a kötelezettségvállalásokat. Brüsszel úgy találta, hogy a módosított kötelezettségvállalások
orvosolják a korábban felmerült versenyaggályokat.
Az Európai Bizottság angol nyelvő sajtóközleménye az alábbi link alatt található:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1897&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en
A vállalások angol nyelvő teljes szövege az alábbi link alatt található:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases
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