
Streszczenie decyzji Komisji 

z dnia 4 marca 2009 r. 

w sprawie skreślenia art. 7 decyzji 2007/53/WE odnoszącej się do procedury przewidzianej w art. 
102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko 

Microsoft Corporation i uchylenia decyzji C(2005) 2988 wersja ostateczna 

(Sprawa COMP/C-3/39.792 – Microsoft) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1361 wersja ostateczna) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 348/08) 

Dnia 4 marca 2009 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie skreślenia art. 7 decyzji 2007/53/WE odnoszącej się do 
procedury przewidzianej w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 54 Porozumienia EOG 
przeciwko Microsoft Corporation i uchylenia decyzji C(2005) 2988 wersja ostateczna. Zgodnie z przepisami art. 30 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść 
decyzji, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnicy handlowej. Tekst omawianej 
decyzji dostępny jest na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod adresem: 

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

(1) Dnia 24 marca 2004 r. Komisja skierowała do spółki 
Microsoft Corporation (zwanej dalej „Microsoft”) decyzję 
dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 102 Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej 
„TFUE”), wówczas art. 82 Traktatu WE (decyzja Komisji 
2007/53/WE, zwana dalej „decyzją”). W decyzji Komisja 
uznała, że Microsoft naruszył postanowienia art. 102 
TFUE i art. 54 Porozumienia EOG. Komisja nakazała 
podjęcie szeregu środków mających na celu skuteczne 
zaprzestanie wspomnianych naruszeń. 

(2) Artykuł 7 decyzji stanowi: „W terminie 30 dni od daty 
doręczenia niniejszej decyzji Microsoft Corporation przed
stawi Komisji wniosek w sprawie ustanowienia odpowied
niego mechanizmu ułatwiającego Komisji monitorowanie 
przestrzegania przez Microsoft Corporation niniejszej 
decyzji. Mechanizm ten będzie obejmował działalność 
pełnomocnika ds. monitorowania, który będzie niezależny 
od Microsoftu. W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
mechanizm monitorowania zaproponowany przez Micro
soft Corporation nie jest odpowiedni, Komisja zachowuje 
prawo do ustanowienia takiego mechanizmu w drodze 
decyzji”. 

(3) Zgodnie z postanowieniami art. 7 decyzji oraz biorąc pod 
uwagę niewystarczające propozycje ze strony Microsoftu, 
dnia 28 lipca 2005 r. Komisja skierowała do Microsoftu 
decyzję Komisji C(2005) 2988 (zwaną dalej „decyzją 
o pełnomocniku”), w której ustanowiła mechanizm moni
torujący, w tym powołanie pełnomocnika ds. monitoro
wania. 

(4) Zgodnie z decyzją o pełnomocniku, pełnomocnika ds. 
monitorowania powołano w październiku 2005 r. Wyko
nywał on swój mandat pod nadzorem Komisji, a jego dzia 
łalność finansował Microsoft. 

(5) Dnia 7 czerwca 2004 r. Microsoft złożył wniosek do Sądu 
o unieważnienie decyzji. 

(6) Wyrokiem z dnia 17 września 2007 r. w sprawie T-201/04 
(zwanym dalej „wyrokiem”) ( 1 ) Sąd unieważnił art. 7 decyzji 
w zakresie, w jakim wymagał on od Microsoftu zapropo
nowania (i dawał Komisji prawo ustanowienia) mechanizmu 
monitorowania, w tym pełnomocnika ds. monitorowania, 
który miałby uprawnienia do przeprowadzania własnych 
dochodzeń niezależnie od Komisji i którego działalność 
finansowałby Microsoft. 

(7) Porady techniczne o jakości podobnej do tych zapewnia
nych przez pełnomocnika ds. monitorowania Komisja 
może uzyskać od zewnętrznych ekspertów technicznych. 
Komisja zdecydowała zatem, że w przyszłości na potrzeby 
monitorowania przestrzegania przez Microsoft niniejszej 
decyzji będzie korzystać, w niezbędnym zakresie, 
z pomocy zewnętrznych ekspertów technicznych. 

(8) Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2009 r. Komitet 
Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję 
i Pozycji Dominującej wydał przychylną opinię. 

(9) Decyzją z dnia 4 marca 2009 r. skreśla się art. 7 decyzji 
i uchyla decyzję o pełnomocniku.
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( 1 ) Sprawa T-201/04 Microsoft przeciwko Komisji [2007] Zb.Orz. II- 
3601.
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