
Streszczenie decyzji Komisji 

z dnia 6 marca 2013 r. 

dotyczącej postępowania w sprawie nałożenia grzywny na podstawie art. 23 ust. 2 lit. c) 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 za niewypełnienie zobowiązania uważanego za wiążące 

w decyzji Komisji wydanej na mocy art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 

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

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1210 final) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

(2013/C 120/06) 

W dniu 6 marca 2013 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania w sprawie nałożenia grzywny na podstawie 
art. 23 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 ( 1 ) za niewypełnienie zobowiązania uważanego za wiążące 
w decyzji Komisji wydanej na mocy art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. Zgodnie z przepisami art. 30 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwę strony oraz zasadniczą treść 
decyzji, wraz z informacjami na temat nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstwa do 
ochrony jego tajemnic handlowych. 

Kontekst sprawy 

(1) Dnia 16 grudnia 2009 r. na mocy art. 9 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1/2003 Komisja przyjęła decyzję dotyczącą 
postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG, 
w której za wiążące uznała zobowiązania zaproponowane 
przez spółkę Microsoft Corporation („Microsoft”) w odpo
wiedzi na zastrzeżenia Komisji przedstawione w pisemnym 
zgłoszeniu zastrzeżeń z dnia 14 stycznia 2009 r. („zobo
wiązania”) ( 2 ). 

(2) Wstępne zastrzeżenia Komisji dotyczyły sprzedaży 
wiązanej stosowanej przez spółkę Microsoft w odniesieniu 
do jej przeglądarki internetowej – Internet Explorer („IE”) – 
oraz systemu operacyjnego Windows, który jest dominu
jącym systemem tego rodzaju przeznaczonym do kompu
terów osobistych. 

(3) W odpowiedzi na wstępne zastrzeżenia Komisji spółka 
Microsoft zobowiązała się w szczególności do tego, że 
zaproponuje użytkownikom systemu Windows wolny 
wybór przeglądarki internetowej, wprowadzając ekran 
wyboru w systemach operacyjnych Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 oraz w systemach operacyjnych do 
komputerów osobistych, jakie będą wprowadzane do 
sprzedaży po systemie Windows 7. Spółka Microsoft zobo
wiązała się do udostępnienia ekranu wyboru użytkow
nikom systemu Windows na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego („EOG”), którzy jako domyślną 
mają ustawioną przeglądarkę IE. 

Procedura 

(4) Dnia 17 czerwca 2012 r. Komisja otrzymała informację, że 
spółka Microsoft mogła nie wywiązać się ze swoich zobo
wiązań. Dnia 4 lipca 2012 r. spółka Microsoft potwier
dziła, że nie udostępniła ekranu wyboru użytkownikom 
dodatku Service Pack 1 do systemu Windows 7 („Windows 
7 SP 1”). 

(5) W dniu 16 lipca 2012 r. Komisja postanowiła ponownie 
rozpocząć postępowanie. Komisja przyjęła pisemne zgło
szenie zastrzeżeń dnia 24 października 2012 r. Dnia 
6 listopada 2012 r. spółka Microsoft uzyskała dostęp do 
akt Komisji. W dniu 2 grudnia 2012 r. spółka Microsoft 
udzieliła odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. 

(6) Dnia 4 marca 2013 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ogra
niczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał 
przychylną opinię. Urzędnik przeprowadzający spotkanie 
wyjaśniające wydał sprawozdanie końcowe w dniu 
5 marca 2013 r. 

Ocena prawna i grzywny 

(7) Naruszenie polega na niewywiązaniu się przez spółkę 
Microsoft ze swoich zobowiązań (sekcja 2) i nieudostęp
nieniu ekranu wyboru użytkownikom na terenie EOG, 
którzy jako domyślną mają ustawioną przeglądarkę IE. 

(8) W świetle argumentów spółki Microsoft Komisja uznała, że 
spółka nie wywiązywała się z tych zobowiązań przez 
14 miesięcy, tj. od dnia 17 maja 2011 r. do dnia 16 lipca 
2012 r. Ponadto Komisja stwierdziła, że liczba użytkowni
ków, na których wpływ miało niewywiązanie się przez 
spółkę ze swoich zobowiązań (sekcja 2), wynosi 
ok. 15,3 mln. 

Zaniedbanie 

(9) Nieudostępnienie odpowiednim użytkownikom ekranu 
wyboru przez spółkę Microsoft było skutkiem szeregu 
błędów technicznych i zaniechań. Zważywszy na zasoby 
i know-how spółki Microsoft powinna ona być w stanie 
uniknąć takich błędów i dysponować lepszymi procesami, 
aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie ekranu wyboru 
u odpowiednich użytkowników.
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(10) Komisja stwierdziła, że spółka Microsoft działała w sposób 
niedbały. 

Waga naruszenia 

(11) Komisja podkreśla, że bez względu na szczególne okolicz
ności sprawy niezastosowanie się do decyzji dotyczącej 
zobowiązań stanowi, co do zasady, poważne naruszenie 
prawa Unii ( 1 ). 

(12) W tej sprawie zobowiązania, z których spółka Microsoft 
się nie wywiązała (sekcja 2), odnoszą się do samego sedna 
zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję w zakresie konku
rencji i stanowią zasadniczy element zobowiązań, które 
podjęła spółka Microsoft. Liczba użytkowników, których 
to dotyczyło, była znacząca i wyniosła 15,3 mln. 

(13) Komisja uznaje zatem naruszenie, którego dopuściła się 
spółka Microsoft, za poważne. 

Czas trwania 

(14) Okres, w którym spółka Microsoft nie wywiązywała się ze 
swoich zobowiązań (sekcja 2), wynosił 14 miesięcy. Przy 
określaniu kwoty grzywny Komisja uwzględniła fakt, że 
14 miesięcy stanowi znaczącą część całego okresu obowią
zywania zobowiązań określonych w sekcji 2 (4 lata 
i 39 tygodni). 

Czynniki łagodzące 

(15) W decyzji stwierdzono, że pomoc, jakiej spółka Microsoft 
udzieliła Komisji, przekazując jej dowody potwierdzające 
niewywiązanie się z zobowiązań, tak by mogła ona 
sprawnie zbadać sprawę, stanowi czynnik łagodzący. 
Spółka Microsoft zaangażowała zasoby, aby dokładnie 
zbadać przyczyny, które uniemożliwiły jej wywiązanie się 
ze swoich zobowiązań. 

Skutek odstraszający 

(16) W celu zapewnienia skutku odstraszającego grzywny 
Komisja uwzględniła wielkość i zasoby spółki Microsoft. 
Komisja uwzględniła fakt, że obroty spółki Microsoft 
w roku obrotowym trwającym od lipca 2011 r. do czerwca 
2012 r., będącym ostatnim pełnym rokiem działalności 
spółki Microsoft, wyniosły 73,723 mld USD 
(55,088 mld EUR). 

Grzywna 

(17) W świetle wszystkich czynników wspomnianych powyżej 
Komisja określa grzywnę na poziomie 561 000 000 EUR, 
co odpowiada 1,02 % obrotów spółki Microsoft w roku 
obrotowym trwającym od lipca 2011 r. do czerwca 
2012 r.
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( 1 ) Zob. analogicznie sprawa T-141/08, E.ON Energie AG przeciwko 
Komisji, Zb.Orz. [2010], s. II-5761, pkt 279.


	Streszczenie decyzji Komisji z dnia 6 marca 2013 r. dotyczącej postępowania w sprawie nałożenia grzywny na podstawie art. 23 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 za niewypełnienie zobowiązania uważanego za wiążące w decyzji Komisji wydanej na mocy art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (Sprawa COMP/39.530 – Microsoft (sprzedaż wiązana)) (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1210 final) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)  (2013/C 120/06)

