
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające ( 1 ) w sprawie 
COMP/38.636 – Rambus 

(2010/C 30/08) 

Projekt decyzji stwarza podstawy do następujących uwag: 

1. Kontekst sprawy 

Niniejszy projekt decyzji przygotowany zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 dotyczy 
niektórych praktyk stosowanych przez Rambus, amerykańskie przedsiębiorstwo, które projektuje i wdraża 
technologie łączenia układów o wysokiej przepustowości na potrzeby komputerów, urządzeń elektroniki 
konsumenckiej i produktów komunikacyjnych oraz udziela na te technologie licencji. Zarzuty dotyczą 
w szczególności domagania się opłat o potencjalnie szkodliwej wysokości za wykorzystanie niektórych 
patentów na układy na układy pamięci dynamicznej (ang. Dynamic Random Access Memory, zwanej dalej 
DRAM) wynikające z rzekomo celowo wprowadzającego w błąd postępowania w kontekście procesu 
standaryzacji, polegającego na zatajeniu istnienia patentów i wniosków patentowych, co do których przed
siębiorstwo Rambus następnie zadeklarowało, że są one naruszane przez przyjęty standard. Komisja 
wstępnie ustaliła, że praktyki te mogą stanowić nadużycie pozycji dominującej, zgodnie z art. 82 Traktatu 
WE. 

2. Wstępna ocena i dalsze procedury 

Sprawę zapoczątkowała wspólna skarga złożona przez przedsiębiorstwa Infineon (Niemcy) i Hynix (Korea 
Południowa) w dniu 18 grudnia 2002 r., zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady nr 17. Przedsiębiorstwo 
Infineon wycofało swoją skargę w dniu 5 kwietnia 2005 r. w wyniku indywidualnej ugody 
z przedsiębiorstwem Rambus. 

Przedsiębiorstwo Rambus otrzymało oczyszczoną z danych poufnych wersję tej skargi w dniu 28 lipca 
2003 r. i przekazało swoje komentarze w tej sprawie w dniu 8 października 2003 r. 

W dniu 27 lipca 2007 r. Komisja wydała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, które stanowi wstępną ocenę 
zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. Przedsiębiorstwo Rambus otrzymało je w dniu 
30 lipca 2007 r. Dnia 10 sierpnia 2007 r. przedsiębiorstwu Rambus przyznano dostęp do akt. 

Na wniosek przedsiębiorstwa Rambus przedłużono termin na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń do dnia 31 października 2007 r. Przedsiębiorstwo Rambus odpowiedziało na pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń w terminie. 

Kilka przedsiębiorstw złożyło wnioski o formalne dopuszczenie do postępowania w charakterze zaintere
sowanych osób trzecich. W odpowiedzi na te wnioski dopuszczono w dniu 5 września 2007 r. przed
siębiorstwa IBM, Hewlett Packard i Micron Technology, Inc.; Cray Inc. w dniu 17 września 2007 r., 
a Samsung Electronics Corp i BT Group PLC odpowiednio w dniach 17 października 2007 r. 
i 25 października 2007 r. Wszystkie te przedsiębiorstwa złożyły wnioski, na podstawie których otrzymały 
wersję pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń bez klauzuli poufności. Przedsiębiorstwa Cray Inc., Hewlett Packard, 
IBM i Hynix przedstawiły pisemne komentarze odnoszące się do tej wersji w październiku 2007 r. 

Na wniosek przedsiębiorstwa Rambus w dniach 4 i 5 grudnia 2007 r. odbyło się ustne spotkanie wyjaś
niające z udziałem pięciu zainteresowanych stron (Cray Inc., Hynix, IBM, Micron Technology, Inc., 
i Samsung Electronics Corp.) oraz przedstawiciela Federalnej Komisji Handlu, który uczestniczył w nim 
w charakterze obserwatora. 

W dniu 23 lutego 2009 r. Komisja przesłała przedsiębiorstwu Rambus opis stanu faktycznego, w którym 
przedsiębiorstwo to poinformowano: i) o sposobie w jaki Komisja może wykorzystać niektóre dokumenty 
będące już w posiadaniu przedsiębiorstwa Rambus; ii) o zebranych dodatkowych dowodach i o tym, w jaki 
sposób Komisja może je wykorzystać wydając ewentualną decyzję na mocy art. 82. Dowody, o których była 
mowa w opisie stanu faktycznego, dostarczono przedsiębiorstwu Rambus na zapieczętowanym dysku CD- 
ROM. Przedsiębiorstwo Rambus przedstawiło swoje uwagi dotyczące opisu stanu faktycznego w dniu 
30 marca 2009 r. 

3. Przedłożone zobowiązania i test rynkowy 

W dniu 8 czerwca 2009 r. przedsiębiorstwo Rambus zaproponowało Komisji zobowiązania, będące odpo
wiedzią na zastrzeżenia opisane w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, chociaż zadeklarowało również, że nie 
zgadza się ze wstępnymi ustaleniami Komisji.
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( 1 ) Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień 
funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 162 z 19.6.2001, 
s. 21).



W dniu 12 czerwca 2009 r., zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, Komisja 
opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie, w którym streszczono sprawę, podsu
mowano zobowiązania oraz wezwano zainteresowane strony trzecie do przedstawienia uwag w ciągu 
jednego miesiąca. W dniu 23 lipca 2009 r. Komisja przekazała przedsiębiorstwu Rambus uwagi otrzymane 
od zainteresowanych stron trzecich otrzymane po opublikowaniu zawiadomienia. W dniu 
14 sierpnia 2009 r. przedsiębiorstwo Rambus przedstawiło zmienioną wersję propozycji zobowiązań. 

4. Dostęp do akt sprawy i test rynkowy 

Przedsiębiorstwo Rambus uzyskało dostęp do akt po wydaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. Ponadto, 
po opublikowaniu opisu stanu faktycznego, przedsiębiorstwo Rambus uzyskało dostęp do dowodów w nim 
opisanych. Po przeprowadzeniu testu rynkowego przedsiębiorstwu Rambus udzielono też dostępu do 
nieopatrzonych klauzulą poufności odpowiedzi uzyskanych w wyniku testu rynkowego. 

W piśmie z dnia 2 marca 2009 r. przedsiębiorstwo Rambus złożyło skargę, że nie otrzymało pełnego 
dostępu do akt po opublikowaniu opisu stanu faktycznego oraz że nie otrzymało kompletnego wykazu 
dokumentów znajdujących się w aktach. Ponadto przedsiębiorstwo Rambus złożyło inne skargi procedu
ralne, dotyczące w szczególności rzekomo błędnego uznania niektórych komentarzy stron trzecich za 
„komentarze spontaniczne” oraz wykluczenia z akt niektórych dowodów świadczących na jego rzecz. Po 
konsultacjach z odpowiednimi służbami w DG ds. Konkurencji uznano, że przedsiębiorstwo Rambus 
otrzymało wszystkie istotne dokumenty, z wyjątkiem jednego dokumentu, który został nieumyślnie wyłą
czony z akt i następnie dostarczony przedsiębiorstwu Rambus w dniu 11 marca 2009 r. wraz 
z kompletnym wykazem dokumentów znajdujących się w aktach po wydaniu opisu stanu faktycznego. 
Inne zastrzeżenia zgłoszone przez przedsiębiorstwo Rambus zostały uznane za pozbawione podstaw i w 
związku z tym odrzucone. 

W dniu 31 sierpnia 2009 r. przedsiębiorstwo Rambus przedłożyło Komisji oświadczenie, że otrzymało 
odpowiedni dostęp do informacji uznanych przez nie za niezbędne do zaproponowania zobowiązań 
w odpowiedzi na obawy wyrażone przez Komisję. 

5. Wniosek 

Stwierdza się, że w niniejszej sprawie prawo stron do złożenia wyjaśnień zostało zachowane. 

Bruksela, dnia 29 września 2009 r. 

Karen WILLIAMS
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