
Streszczenie decyzji Komisji 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
i art. 54 Porozumienia EOG 

(Sprawa COMP/39.530 – Microsoft (sprzedaż wiązana)) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10033) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 36/06) 

W dniu 16 grudnia 2009 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 ( 1 ) 
Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji. Tekst omawianej decyzji dostępny 
jest na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod adresem: 

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

(1) Sprawa dotyczy przedsiębiorstwa Microsoft Corporation 
(dalej „Microsoft”) oraz domniemanej niezgodnej 
z prawem sprzedaży wiązanej dotyczącej przeglądarki inter
netowej Internet Explorer oraz systemu operacyjnego 
Windows, który jest dominującym systemem tego rodzaju 
przeznaczonym do komputerów osobistych. 

1. Wstępne wątpliwości dotyczące konkurencji 

(2) W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń z dnia 14 stycznia 
2009 r. Komisja wstępnie stwierdziła, że w omawianej 
sprawie ( 2 ) spełnione zostały kryteria wskazujące na 
sprzedaż wiązaną: 

(i) Microsoft nie zaprzeczył, że jego system Windows 
zajmuje pozycję dominującą na rynku systemów opera
cyjnych przeznaczonych do komputerów osobistych. 

(ii) Komisja wstępnie uznała przeglądarkę Internet Explorer 
i system Windows za odrębne produkty. 

(iii) Komisja wstępnie stwierdziła, że zanim wprowadzono 
na rynek system operacyjny Windows 7, producenci 
komputerów i ich użytkownicy ostateczni nie mieli 
technicznej ani prawnej możliwości nabycia systemu 
Windows bez przeglądarki Internet Explorer. Ani 
producenci oryginalnego sprzętu („producenci OEM”), 
ani użytkownicy ostateczni z powodów technicznych 
nie mieli możliwości usunięcia przeglądarki Internet 
Explorer z systemu Windows, zaś umowy licencyjne 
uniemożliwiały producentom OEM sprzedaż systemu 
Windows bez tej przeglądarki. 

(iv) Komisja wstępnie stwierdziła również, że sprzedaż 
wiązana mogła wykluczać konkurencję w oparciu 
o zalety różnych przeglądarek internetowych. 

(3) Komisja wstępnie stwierdziła istnienie znacznej przewagi 
przeglądarki Internet Explorer nad innymi przeglądarkami 
w zakresie dystrybucji oraz utrudnienia w zakresie pobie
rania przeglądarek z Internetu. Komisja wstępnie uznała 
również, że oprócz wzmocnienia pozycji Microsoftu na 
rynku systemów operacyjnych przeznaczonych do kompu
terów osobistych wiązana sprzedaż przeglądarki Internet 
Explorer i systemu Windows tworzyła sztuczne zachęty 
dla programistów internetowych i projektantów oprogramo
wania, aby dostosowywali swoje produkty przede 
wszystkim do wymogów przeglądarki Internet Explorer. 

2. Decyzja w sprawie zobowiązań 

(4) Microsoft przedstawił zobowiązania w związku ze wstęp
nymi wątpliwościami Komisji dotyczącymi konkurencji. 

(5) Decyzją z dnia 16 grudnia 2009 r. zgodnie z art. 9 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja nadała poniższym 
zobowiązaniom Microsoftu charakter wiążący. Najważ
niejsze zobowiązania można podsumować w następujący 
sposób: 

(6) Po pierwsze, Microsoft zgodził się na udostępnienie 
w systemie Windows w ramach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) mechanizmu umożliwiającego produ
centom OEM i użytkownikom wyłączanie i włączanie prze
glądarki Internet Explorer. 

(7) Po drugie, zgodnie z zobowiązaniami zaproponowanymi 
przez Microsoft producenci OEM będą mogli sami zdecy
dować, którą przeglądarkę fabrycznie zainstalują na kompu
terze osobistym i ustawią jako przeglądarkę domyślną. 
Microsoft nie będzie próbował w jakikolwiek sposób obejść 
przyjętych zobowiązań i nie będzie podejmował działań 
odwetowych przeciwko producentom OEM za instalowanie 
konkurencyjnych przeglądarek internetowych.
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( 1 ) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. 
( 2 ) Zob. sprawa T-201/04 Microsoft przeciwko Komisji z dnia 17 września 

2007 r., Zb. Orz. str. II-3601, pkt 842, 869 i 1058. Zob. również 
komunikat Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi 
Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE 
w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłą
czającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, Dz.U. 
C 45 z 24.2.2009, pkt 50.

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


(8) Microsoft zaproponował udostępnienie aktualizacji oprogra
mowania zawierającej ekran wyboru przeglądarki za 
pomocą usługi Windows Update dla użytkowników 
komputerów osobistych z systemem Windows w ramach 
EOG. Użytkownicy systemów Windows XP, Vista 
i Windows 7, którzy mają – jako domyślną – ustawioną 
przeglądarkę Internet Explorer (bez względu na to, skąd 
pochodzi takie ustawienie) i którzy wykupili usługę 
Windows Update, otrzymają możliwość wyboru przeglą

darki internetowej wraz z linkami do stron, na których 
mogą znaleźć więcej informacji o przeglądarkach przedsta
wionych w polu wyboru. 

(9) Niniejszą decyzją stwierdza się, że w świetle omówionych 
wyżej zobowiązań uznanych za wiążące dla Microsoftu 
Komisja nie ma podstaw do dalszych działań. Decyzja jest 
wiążąca dla Microsoftu w okresie pięciu lat od daty przy
jęcia.
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