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2009. december 9-én a Bizottság határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMsz.) 
102. cikke szerinti eljárással kapcsolatban ( 1 ). Az 1/2003/EK tanácsi rendelet 30. cikkének rendelkezéseivel ( 2 ) össz
hangban a Bizottság ezennel közzéteszi a fél nevét és a határozat lényegét, tekintettel a vállalkozások üzleti titkainak 
védelmére vonatkozó jogos érdekére. A határozat szövegének betekinthető változata megtalálható a Versenypolitikai 
Főigazgatóság honlapján, az alábbi címen: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

(1) Az ügy a Rambus Inc. (a továbbiakban: Rambus) vállalatot 
és a dinamikus véletlen hozzáférésű memória (a további
akban: DRAM) chipek egyes szabadalmainak használatáért 
potenciálisan visszaélésszerűen, a JEDEC szabványosítási 
folyamata keretében tanúsított, állítólagos szándékoltan 
megtévesztő magatartás keretében követelt jogdíjakat érinti. 
Ennek során a Rambus elhallgatta a későbbi követelések 
alapjául szolgáló szabadalmak és szabadalmi bejelentések 
létét, amelyekről azt állította, hogy a JEDEC által elfogadott 
szabványok tekintetében relevánsak. 

(2) Előzetes értékelésében a Bizottság megállapította, hogy a 
Rambus azon gyakorlata, miszerint a JEDEC-szabványhoz 
igazodó DRAM-gyártóktól akkora jogdíjat kér szabadalmai 
használatáért, amilyen mértékűt az állítólagos szándékoltan 
megtévesztő magatartása hiányában nem lett volna képes 
megkövetelni, aggályokat keltett az akkori EK-Szerződés 
82. cikkével (jelenleg az EUMsz. 102. cikke) való össze
egyeztethetőséggel kapcsolatban. Előzetes értékelésében a 
Bizottság fontosnak tartotta, hogy a Rambus magatartását 
alaposan értékeljék, figyelembe véve az ügy speciális körül
ményeit és különösen a szabványosítással kapcsolatos össze
függéseit. 

(3) A Bizottság úgy véli, hogy a hatékony szabványosítás – a 
jelen ügy által érintett ágazatban – előfeltétele a műszaki 
fejlesztésnek és általában a piac fejlődésének, ami kedvező 

a fogyasztók számára. Az EK-Szerződés 81. cikkének a hori
zontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazha
tóságáról szóló bizottsági iránymutatás szerint a szabványo
sítás „megkülönböztetéstől mentes, nyílt és átlátható eljárások” ( 3 ) 
alapján történik, amivel elkerülhetők a versenyellenes 
végeredmények. 

(4) A Bizottság megítélése szerint a Rambus által az előzetes 
értékelést, valamint az érdekelt harmadik felek által benyúj
tott észrevételeket követően tett kötelezettségvállalások 
elegendőek az azonosított versenyproblémák kezelésére. 

(5) Először, a Rambus vállalja, hogy nem kér jogdíjat azon 
SDRAM- és DDR-szabványok után, amelyeket a JEDEC a 
Rambus tagsága, és az állítólagos szándékoltan megtévesztő 
magatartása idején fogadott el. 

(6) Másodszor, a Rambus 1,5 %-ban maximalizálja a JEDEC 
által a Rambus kilépését követően elfogadott későbbi szab
ványgenerációkért fizetendő jogdíjat. Ez kevesebb annál a 
3,5 %-nál, amit a Rambus eddig számolt fel a DDR haszná
latáért a meglévő szerződései alapján. 

(7) Harmadszor, a Rambus ezt a maximális díjat kínálja vala
mennyi piaci szereplőnek, és garantálja, hogy a gyártóknak 
nem kell ennél többet fizetniük. Az ebből következő előre
láthatóság és biztonság egyértelműen értéket jelent a
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( 1 ) Az EK-Szerződés 81. és 82. cikke 2009. december 1-jei hatállyal az 
EUMsz. 101., illetve 102. cikkévé vált; a két-két rendelkezés tartal
milag azonos. E határozat alkalmazásában az EUMsz. 101. és 
102. cikkére való hivatkozást – adott esetben – az EK-Szerződés 
81. és 82. cikkére történő hivatkozásként kell érteni. 

( 2 ) HL L 1., 2003.1.4., 1. o. 

( 3 ) A Bizottság közleménye – Az EK-Szerződés 81. cikkének a horizon
tális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról 
szóló iránymutatás, HL C 3., 2001.1.6., 163. bekezdés.

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/


vállalkozások számára. A potenciális új piacra lépők 
számára tervezhetővé válnak a jövőbeni jogdíjak, ami 
megkönnyíti a piacra lépés melletti döntést. 

(8) A határozat szerint, a kötelezettségvállalások figyelembe- 
vétele mellett, a Bizottság részéről semmilyen további intéz
kedés nem indokolható. A kötelezettségvállalások a 

Rambusra nézve a határozat elfogadásának napjától számí
tott összesen öt évig kötelezőek. 

(9) A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglal
kozó tanácsadó bizottság 2009. szeptember 28-án kedvező 
véleményt adott.
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