USNESENÍ ZE DNE 22. 12. 2004 - VĚC T-201/04 R

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU
22. prosince 2004

*

Ve věci T-201/04 R,

Microsoft Corp., se sídlem v Redmond, Washington (USA), zastoupený
J.-F. Bellisem, advokátem, a I. S. Forresterem, advokátem,

navrhovatel,

podporovaný

The Computing Technology Industry Association, Inc., se sídlem v Oakbrook
Terrace, Illinois (USA), zastoupenou G. van Gerven a T. Franchooem, advokáty,
a B. Kilpatrickem, advokátem,

Association for Competitive Technology, Inc., se sídlem ve Washington, DC
(USA), zastoupenou L. Ruessmannem a P. Heckerem, advokáty,
* Jednací jazyk: angličtina.
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TeamSystem SpA, se sídlem v Pesaro (Itálie),

Mamut ASA, se sídlem v Oslu (Norsko),

zastoupenými G. Berrischem, advokátem,
DMDsecure.comBV, se sídlem v Amsterodamu (Nizozemsko),

MPS Broadband AB, se sídlem ve Stockholmu (Švédsko),

Páce Micro Technology plc, se sídlem v Shipley, West Yorkshire (Spojené
království),

Quantel Ltd, se sídlem v Newbury, Berkshire (Spojené království),

Tandberg Television Ltd, se sídlem v Southampton, Hampshire (Spojené králov
ství),

zastoupenými J. Bourgeoisem, advokátem,

Exor AB, se sídlem v Uppsale (Švédsko), zastoupenou S. Martínez Lagem,
H. Brokelmanem a R. Allendesalazar Corchoem, advokáty,
vedlejšími účastníky,
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proti

Komisi Evropských společenství, zastoupené R. Wainwrightem, W. Möllsem,
F. Castillem de la Torre a P. Hellströmem, jako zmocněnci, s adresou pro účely
doručování v Lucemburku,

odpůrkyni,

podporované

RealNetworks, Inc., se sídlem v Seattle, Washington (USA), zastoupenou
A. Wincklerem, M. Dolmansem a T. Grafem, advokáty,

Software & Information Industry Association, se sídlem ve Washington, DC,
zastoupenou C. A. Simpsonem, advokátem,

Free Software Foundation Europe eV, se sídlem v Hamburku (Německo),
zastoupenou C. Pianem, advokátem,

vedlejšími účastníky,
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jejímž předmětem je návrh na odklad vykonatelnosti článku 4, čl. 5 písm. a) až c)
a čl. 6 písm. a) rozhodnutí Komise K(2004) 900 konečné ze dne 24. března 2004
o řízení k uplatnění článku 82 ES (věc COMP/C-3/37.792 - Microsoft),

PŘEDSEDA SOUDU PRVNÍHO
STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

vydává toto

Usnesení

Skutečnosti předcházející sporu

1

Microsoft Corp. (dále jen „Microsoft") vyvíjí a uvádí na trh různý software, mimo
jiné operační systémy pro servery a klientské osobní počítače.

2

Sun Microsystems Inc. (dále jen „Sun Microsystems"), společnost se sídlem
v Kalifornii (USA), která poskytuje mimo jiné operační systémy pro servery,
předložila dne 10. prosince 1998 stížnost Komisi. Sun Microsystems ve své stížnosti
uvedla, že jí Microsoft odmítl sdělit technologii nezbytnou k umožnění interopeII - 4473
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rability jejího operačního systému pro skupinové pracovní servery s operačním
systémem Windows pro klientské osobní počítače. Podle Sun Microsystems je
technologie, jejíž poskytnutí požadovala, nezbytná pro její konkurenceschopnost na
trhu operačních systémů pro skupinové pracovní servery.

3

4

5

Komise zaslala společnosti Microsoft dne 2. srpna 2000 sdělení vytýkaných
skutečností. Toto sdělení vytýkaných skutečností se týkalo především otázek
interoperability mezi jednak operačními systémy Windows pro klientské osobní
počítače a jednak operačními systémy pro servery jiných dodavatelů („interoperabilita klient-server"). Microsoft odpověděl na toto první sdělení vytýkaných
skutečností dne 17. listopadu 2000.

Komise zaslala společnosti Microsoft dne 29. srpna 2001 druhé sdělení vytýkaných
skutečností. Komise v tomto sdělení vytýkaných skutečností zopakovala své
předchozí vytýkané skutečnosti ve věci interoperability klient-server. Komise mimo
jiné vznesla určité otázky týkající se interoperability mezi skupinovými pracovními
servery („interoperabilita server-server"). Konečně Komise uvedla určité otázky
týkající se integrace softwaru Windows Media Player do operačního systému
Windows. Sdělení této poslední vytýkané skutečnosti vyplynulo ze šetření
zahájeného v únoru 2000 z podnětu Komise. Microsoft odpověděl na druhé sdělení
vytýkaných skutečností dne 16. listopadu 2001.

Komise zaslala společnosti Microsoft dne 6. srpna 2003 sdělení vytýkaných
skutečností, které doplňovalo dvě předcházející sdělení vytýkaných skutečností.
Microsoft dopisy ze dne 17. a 31. října 2003 odpověděl na toto doplňující sdělení
vytýkaných skutečností.
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6

Ve dnech 12., 13. a 14. listopadu 2003 se konalo slyšení zorganizované Komisí.
Dopisem ze dne 1. prosince 2003 Microsoft předložil písemné vyjádření k otázkám
vzneseným během slyšení útvary Komise, žalujícím a zúčastněnými třetími stranami.
Po poslední výměně dopisů mezi Komisí a společností Microsoft Komise přijala dne
24. března 2004 rozhodnutí o řízení k uplatnění článku 82 ES ve věci COMP/
C-3/37.792 - Microsoft (dále jen „rozhodnutí").

Rozhodnutí

7

Podle rozhodnutí porušil Microsoft článek 82 ES a článek 54 Dohody o Evropském
hospodářském prostoru (EHP) tím, že se dopustil ve dvou případech zneužití
dominantního postavení.

8

Komise zaprvé identifikovala tři odlišné trhy výrobků a dospěla k závěru, že
Microsoft zaujímal dominantní postavení na dvou z těchto trhů. Zadruhé Komise
identifikovala dvě chování společnosti Microsoft, která představují zneužití
dominantního postavení na těchto trzích. Komise v důsledku toho uložila
společnosti Microsoft pokutu a určitá opatření pro nápravu.

I - Relevantní trhy identifikované v rozhodnutí a dominantní postavení společnosti
Microsoft na těchto trzích

A - Relevantní trhy identifikované v rozhodnutí

9

Prvním trhem výrobků identifikovaným v rozhodnutí je trh operačních systémů pro
klientské osobní počítače (body 324 až 342 odůvodnění). Operační systém je
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softwarový produkt, který kontroluje základní funkce počítače a umožňuje uživateli
používat tento, počítač a spustit jeho aplikace. Klientské osobní počítače jsou
multifunkční počítače, které jsou vyvíjeny pro účely použití pouze jednou osobou
v daném okamžiku a mohou být připojeny k síti.

10

Druhý trh výrobků identifikovaný v rozhodnutí je trh operačních systémů pro
skupinové pracovní servery (body 343 až 401 odůvodnění). Rozhodnutí definuje
„skupinové pracovní služby" jako služby základní síťové infrastruktury, které jsou
užívány pracovníky v kancelářích v rámci jejich každodenní činnosti, pro tři různé
typy služeb, tj. zaprvé sdílení souborů uložených na serverech, zadruhé sdílení
tiskáren a zatřetí „správa" způsobů přístupu uživatelů a skupin k síťovým službám
(„správa uživatelů a uživatelských skupin") (bod 53 odůvodnění). Tento poslední typ
služeb zahrnuje zejména zajištění přístupu k síťovým zdrojům a jejich zabezpečené
užívání, mimo jiné zaprvé ověřením totožnosti uživatelů a zadruhé ověřením jejich
oprávnění uskutečnit daný úkon (bod 54 odůvodnění).

1 1 Podle rozhodnutí jsou všechny tři typy služeb uvedené v předchozím bodě v rámci
operačního systému pro servery úzce propojeny (bod 56 odůvodnění). Rozhodnutí
v tomto ohledu dodává, že „operační systémy pro skupinové pracovní servery" jsou
operační systémy vyvíjené a uváděné na trh s cílem nabídnout společně tyto tři typy
služeb relativně omezenému počtu klientských osobních počítačů připojených
k malé nebo středně velké síti (body 53 a 345 až 368 odůvodnění). Rozhodnutí také
uvádí, že neexistence jiných produktů, kterými by tyto produkty byly nahraditelné
z pohledu poptávky je potvrzena jednak tarifní strategií společnosti Microsoft (body
369 až 382 odůvodnění) a jednak důležitostí interoperability operačních systémů pro
skupinové pracovní servery s klientskými osobními počítači (body 383 až 386
odůvodnění). Poté, co Komise mimoto usoudila, že existence zaměnitelných
výrobků z pohledu nabídky je omezena na operační systémy pro skupinové pracovní
servery (body 388 až 400 odůvodnění), dospěla k závěru, že operační systémy pro
skupinové pracovní servery představují samostatný trh výrobků.
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12 Třetí trh identifikovaný v rozhodnutí je trh multimediálních přehrávačů umožňu
jících souvislý příjem (body 402 až 425 odůvodnění). Multimediální přehrávač je
softwarový produkt schopný číst v digitálním formátu zvukové a obrazové obsahy, tj.
odkódovat příslušné údaje a převést je na instrukce pro technické vybavení počítače
(reproduktory, obrazovka). Multimediální přehrávače umožňující souvislý příjem
jsou schopné číst obsahy „souvisle šířené" prostřednictvím internetu.

13 Komise se v rozhodnutí domnívá zaprvé, že multimediální přehrávače umožňující
souvislé čtení jsou odlišné od operačních systémů (body 404 až 406 odůvodnění),
zadruhé, že nejsou podrobeny konkurenčnímu tlaku ze strany přehrávačů
neumožňujících souvislé čtení (body 407 až 410 odůvodnění), zatřetí, že pouze
multimediální přehrávače, které mají obdobné funkce, představují konkurenční tlak
pro Windows Media Player (body 411 až 415 odůvodnění), a začtvrté, že existence
zaměnitelných výrobků z pohledu nabídky je omezená (body 416 až 424
odůvodnění). Komise z těchto skutečností vyvozuje, že multimediální přehrávače
umožňující souvislý příjem představují zvláštní trh výrobků.

1 4 Co se týče geografického rozsahu tří výše uvedených trhů výrobků, Komise má za to,
že jsou rozsahu celosvětového (bod 427 odůvodnění).

B - Dominantní postavení společnosti Microsoft na trhu operačních systémů pro
klientské osobní počítače a na trhu operačních systémů pro skupinové pracovní
servery

15

Zaprvé Komise ohledně trhu operačních systémů pro klientské osobní počítače
shledává, že Microsoft si udržuje nejméně od roku 1996 dominantní postavení, které
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vyplývá zejména z více než 90 % podílu na trhu (body 430 až 435 odůvodnění)
a z existence významných překážek vstupu na trh způsobených nepřímými síťovými
účinky(viz zejména body 448 až 452 odůvodnění). Komise v rozhodnutí upřesňuje,
že tyto nepřímé síťové účinky jsou přičítány přítomnosti dvou faktorů, tedy jednak
skutečnosti, že koncoví spotřebitelé oceňují platformy, na kterých mohou používat
velký počet aplikací, a jednak skutečnosti, že návrháři softwaru vyvíjejí aplikace pro
spotřebitelsky nejpopulárnější operační systémy osobních počítačů.

16 Zadruhé Komise ohledně trhu operačních systémů pro skupinové pracovní servery
konstatuje, že podle opatrného odhadu se podíl společnosti Microsoft na tomto trhu
rovná nejméně 60 % procentům (body 473 až 499 odůvodnění).

17

Komise rovněž provedla hodnocení pozice tří hlavních konkurentů společnosti
Microsoft na stejném trhu. Zaprvé Novell se svým softwarem NetWare má 10 % až
15 % podíl na trhu. Zadruhé produkty Linux představují 5 % až 15 % podíl na trhu.
Linux je „volný" operační systém šířený na základě licence „GNU GPL (General
Public Licence)". Z bodu 87 odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že Linux vykonává
omezený počet služeb operačního systému, ale že ho lze spojit s jiným softwarem
pro vytvoření „operačního systému Linux". Linux se vyskytuje na trhu operačních
systémů pro skupinové pracovní servery ve spojení se softwarem Samba, který je
rovněž šířen na základě licence „GNU GPL" (body 294, 506 a 598 odůvodnění).
Zatřetí produkty UNIX, které seskupují četné operační systémy sdílející některé
společné rysy (bod 42 odůvodnění), představují 5 % až 15 % podíl na trhu.

18 Komise poté uvedla, že trh operačních systémů pro skupinové pracovní servery je
charakterizován četnými překážkami vstupu na trh (body 515 až 525 odůvodnění)
a zvláštním propojením s trhem operačních systémů pro klientské osobní počítače
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(body 526 až 540 odůvodnění). Komise na základě toho dospěla k závěru, že
Microsoft má dominantní postavení na trhu operačních systémů pro skupinové
pracovní servery.

II - Jednání identifikovaná v rozhodnutí, která mají charakter zneužití

A - Odmítnutí identifikované v rozhodnutí

19

První jednání společnosti Microsoft, které má charakter zneužití, popsané v bodech
546 až 791 odůvodnění rozhodnutí, je založeno odmítnutím společnosti Microsoft
poskytnout svým konkurentům „informace týkající se interoperability" a povolit
jejich použití pro vývoj a distribuci výrobků konkurujících výrobkům společnosti
Microsoft na trhu operačních systémů pro skupinové pracovní servery v období od
října 1998 do dne přijetí rozhodnutí (článek 2, písm. a) rozhodnutí). „Informace
týkající se interoperability" ve smyslu rozhodnutí jsou „vyčerpávající a přesné
specifikace všech protokolů [uplatněných] v operačních systémech Windows pro
skupinové pracovní servery, které jsou používané skupinovými pracovními servery
Windows pro účely poskytnutí služeb sdílení souborů a tiskáren a služeb podpory
uživatele, včetně služeb kontroly domény Windows, služeb Active Directory a služeb
Group Policy pro skupinové pracovní sítě Windows" (či. 1 odst. 1 rozhodnutí).
(neoficiální překlad) „Protokoly" jsou definované jako „soubor pravidel interkonexe
a interakce mezi různými případy použití operačního systému Windows pro
skupinové pracovní servety pro klientské osobní počítače instalované na různých
počítačích v rámci pracovní skupiny v síti Windows" (či. 1 odst. 2 rozhodnutí).
(neoficiální překlad)
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20

Za účelem identifikace takového jednání rozhodnutí zdůrazňuje zejména skutečnost,
že odmítnutí, o které se zde jedná, se nevztahuje k prvkům zdrojového kódu
společnosti Microsoft, ale pouze ke specifikacím daných protokolů, tj. popisu toho,
co se očekává od daného softwaru, na rozdíl od „implementace" (pro účely tohoto
usnesení rovněž označována jako „provádění" nebo „zavádění"), kterou je provedení
kódu v počítači (body 24 a 569 odůvodnění). Komise navíc má za to, že jednání
společnosti Microsoft bylo součástí obecného přístupu (body 573 až 577
odůvodnění), že znamená narušení předchozích úrovní dodávek (body 578 až 584
odůvodnění), že způsobuje riziko vyloučení konkurence (body 585 až 692
odůvodnění) a že má negativní dopad na technický vývoj, což poškozuje spotřebitele
(body 693 až 708 odůvodnění). Komise rovněž odmítá argumenty společnosti
Microsoft, podle kterých je její odmítnutí objektivně odůvodněné (body 709 až 778
- odůvodnění).

B - Vázaný prodej identifikovaný v rozhodnutí

21 Komise identifikovala druhé jednání společnosti Microsoft, které má charakter
zneužití, popsané v bodech 792 až 989 odůvodnění rozhodnutí. Podle Komise je toto
jednání založeno na skutečnosti, že Microsoft v období od května 1999 do dne přijetí
rozhodnutí podmiňoval poskytnutí operačního sytému Windows pro klientské
osobní počítače současným nabytím softwaru Windows Media Player [či. 2 písm. b)
rozhodnutí].

22

Komise v tomto ohledu shledala, že jednání společnosti Microsoft splnilo podmínky
požadované ke konstatování vázaného prodeje ve smyslu článku 82 ES (body 794 až
954 odůvodnění). Zaprvé podle rozhodnutí má Microsoft dominantní postavení na
trhu operačních systémů pro klientské osobní počítače (bod 799 odůvodnění).
Zadruhé multimediální přehrávače umožňující souvislý příjem a operační systémy
pro klientské osobní počítače jsou považovány za dva různé výrobky (body 800 až
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825 odůvodnění). Zatřetí Microsoft neponechává spotřebitelům možnost zakoupit
Windows bez Windows Media Player (body 826 až 834 odůvodnění). Začtvrté
vázaný prodej, který Komise identifikovala, ovlivňuje konkurenci na trhu
multimediálních přehrávačů (body 835 až 954 odůvodnění).

23

Komise v rámci analýzy existence této čtvrté podmínky konstatuje, že v klasickém
případě vázaného prodeje Komise a soudy Společenství „měly za to, že vázaný prodej
jiného výrobku s dominantním výrobkem ukazuje na vylučující účinky této praxe na
konkurenty" (bod 841 odůvodnění). Komise v rozhodnutí nicméně uvedla, že jelikož
si uživatelé v určité míře obstarávají multimediální přehrávače konkurující Windows
Media Player na internetu, a to někdy i zdarma, neexistují v projednávané věci
důvody domnívat se, aniž by byla provedena další analýza, že vázaný prodej
Windows Media Player založil jednání, které může svou povahou omezit konkurenci
(stejný bod odůvodnění).

24

Komise v rámci uvedené další analýzy usuzuje zaprvé, že předmětný vázaný prodej
poskytuje přehrávači Windows Media Player všudypřítomnost na celosvětových
trzích, co se týče klientských osobních počítačů, kterou nelze ovlivnit alternativními
distribučními kanály (body 843 až 877 odůvodnění), zadruhé, že tato všudypří
tomnost na celosvětových trzích podněcuje jednak dodavatele obsahů k šíření
obsahů ve formátech Windows Media a jednak návrháře aplikací k vývoji takových
svých produktů, které se budou opírat o určité funkce Windows Media Player (body
879 až 896 odůvodnění), zatřetí, že uvedená všudypřítomnost má účinky na určité
související trhy (body odůvodnění 897 až 899), a konečně za čtvrté, že průzkumy
trhu, které jsou k dispozici, jednotně odhalují tendenci ve prospěch používání
Windows Media Player a formátů Windows Media na úkor jejich hlavních
konkurentů (body 900 až 944 odůvodnění). Komise vyvodila z těchto různých
úvah, že existuje rozumná pravděpodobnost, že předmětný vázaný prodej by vedl
k oslabení konkurence tak, že zachování účinné konkurenční struktury by již nebylo
v blízké budoucnosti zajištěno (bod 984 odůvodnění).
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25

Komise nakonec zamítla argumenty společnosti Microsoft, podle kterých jednak
předmětný vázaný prodej přináší zisky v účinnosti vyvažující protisoutěžní účinky
zjištěné Komisí (body 955 až 970 odůvodnění) a jednak nevede k omezení
konkurence (body 971 až 977 odůvodnění).

III - Opatření k nápravě a pokuta uložená společnosti

Microsoft

26

O b ě zneužití zjištěná Komisí byla s a n k c i o n o v á n a u l o ž e n í m
497 196 3 0 4 e u r (článek 3 rozhodnutí).

p o k u t y ve výši

27

Navíc je podle článku 4 rozhodnutí Microsoft povinen ukončit zneužití shledaná
v článku 2 v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 5 a 6 rozhodnutí.
Microsoft se m á rovněž zdržet jednání uvedeného v článku 2, jakož i veškerého
jednání majícího stejný nebo rovnocenný předmět nebo účinek.

28

Článek 5 rozhodnutí ukládá společnosti Microsoft jako opatření k nápravě prvního
z uvedených porušení následující:

„a) Microsoft [...] zpřístupní ve lhůtě 120 dní od doručení [rozhodnutí] každému
podniku, který m á zájem vyvíjet a distribuovat výrobky konkurující výrobkům
společnosti Microsoft na trhu operačních systémů pro skupinové pracovní
servery, .informace týkající se interoperability' a za rozumných
a nediskriminujících podmínek poskytne těmto podnikům oprávnění k jejich
užívání pro vývoj a distribuci výrobků konkurujících výrobkům společnosti
Microsoft na trhu operačních systémů pro skupinové pracovního servery;
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b) Microsoft [...] zajistí, aby zpřístupněné informace týkající se interoperability
byly nepřetržitě a v co nejkratších lhůtách aktualizovány;

c) Microsoft [...] zavede ve lhůtě 120 dnů ode dne doručení [rozhodnutí]
hodnotící mechanismus, který umožní dotyčným podnikům se účinně
informovat o rozsahu a podmínkách použití .informací týkajících se interope
rability'. Microsoft [...] může stanovit rozumné a nediskriminační podmínky
k zajištění toho, aby přístup poskytnutý v tomto rámci byl povolen pouze za
účelem hodnocení;

[...]" (neoficiálnípřeklad)

29

Lhůta 120 dní stanovená v článku 5 rozhodnutí uplynula dne 27. července 2004.

30

Článek 6 rozhodnutí ukládá jako opatření k nápravě druhého z uvedených porušení
následující:

,,a) Microsoft [...] nabídne ve lhůtě 90 dní ode dne doručení rozhodnutí verzi svého
operačního systému Windows pro klientské osobní počítače, která nebude
zahrnovat software Windows Media Player. Microsoft [...] si zachovává právo
nabízet svůj operační systém Windows pro klientské osobní počítače ve spojení
se softwarem Windows Media Player;

[...]" (neoficiální překlad)
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31

Lhůta 90 dnů stanovená v článku 6 rozhodnutí uplynula dne 28. června 2004.

Řízení pro porušení amerických protikartelových právních předpisů

32

Paralelně se šetřením Komise se Microsoft stal p ř e d m ě t e m vyšetřování p r o porušení
amerických protikartelových zákonů.

33

Spojené státy americké a 2 0 federálních států podaly v roce 1998 n a základě
Shermanova protikartelového zákona („Sherman A c ť ) žalobu proti společnosti
Microsoft. Jejich stížnosti se týkaly opatření přijatých společností Microsoft proti
internetovému navigátoru společnosti Netscape „Netscape Navigátor"
a technologiím „Jáva" společnosti Sun Microsystems. Těchto 20 dotčených
federálních států podalo rovněž žaloby proti společnosti Microsoft pro porušení
svých vlastních protikartelových zákonů.

34

Poté, co „United States C o u r t of Appeals for t h e District of Columbia Circuit" (dále
j e n „odvolací soud"), k t e r é m u byl společností Microsoft předložen opravný
prostředek proti rozsudku z e d n e 3. d u b n a 2000 v y d a n é m u „United States District
C o u r t for t h e District of Columbia" (dále j e n „District Court"), vyhlásil d n e
28. června 2001 svůj rozsudek, Microsoft uzavřel v listopadu 2001 d o h o d u o smíru
s ministerstvem spravedlnosti Spojených států amerických a „Attorneys General"
devíti států (dále j e n „americká dohoda"), v rámci níž se Microsoft zavázal ke dvěma
t y p ů m závazků.

35

Zaprvé Microsoft souhlasil, že zavede specifikace komunikačních protokolů
používaných operačním systémem Windows pro servery pro účely „interoperability", tedy že učiní tyto systémy slučitelné s operačními systémy Windows pro
klientské osobní počítače a udělí třetím stranám licence pro tyto specifikace za
určených podmínek.
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36

Zadruhé podle americké dohody musí Microsoft povolit výrobcům a koncovým
spotřebitelům aktivovat nebo zrušit přístup k jejich zprostředkujícím softwarům
(„middleware"). Podle americké dohody je software Windows Media Player jedním
z výrobků této kategorie. Tato ustanovení mají zajistit, že dodavatelé middleware
budou moci vyvíjet a distribuovat výrobky správně fungující s Windows.

37

District Court dne 1. listopadu 2002 prohlásil tyto podmínky za platné. Tentýž soud
mimo jiné zamítl návrhy opatření k nápravě navrhovaných devíti státy, jež
nepřistoupily k americké dohodě.

38

Odvolací soud potvrdil dne 30. června 2004 rozhodnutí District Court v rámci
rozhodování o odvolání podaném státem Massachusetts.

39

Microsoft Communications Protocol Program (dále jen „MCPP") byl v rámci plnění
americké dohody zahájen v srpnu 2002. Z dokumentace předložené Soudu vyplývá,
že v období od srpna 2002 do července 2004 využilo MCPP ve svůj prospěch 17
držitelů licence.

Řízení

40

Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 7. června 2004 podal Microsoft na základě
článku 230 čtvrtého pododstavce ES žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí
nebo podpůrně zrušení uložené pokuty nebo jejího podstatného snížení.
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41

Samostatným podáním zapsaným v kanceláři Soudu dne 25. června 2004 Microsoft
také podal na základě čl. 242 ES návrh na odklad vykonatelnosti článku 4, či. 5 písm.
a) až c) a či. 6 písm. a) rozhodnutí. Stejným podáním Microsoft také navrhoval na
základě či. 105 odst. 2 jednacího řádu Soudu odklad vykonatelnosti těchto
ustanovení až do doby, než bude rozhodnuto o návrhu na předběžné opatření.

42

Předseda Soudu, jednající jako soudce příslušný pro rozhodování o předběžných
opatřeních, vyzval téhož dne Komisi k upřesnění toho, zda zamýšlí provádět nucený
výkon rozhodnutí do té doby, než bude rozhodnuto o návrhu na předběžné opatření.

43

Dopisem, který kancelář Soudu obdržela téhož dne, Komise informovala soudce
příslušného k rozhodování o předběžných opatřeních, že se rozhodla nepřistoupit
k nucenému výkonu či. 5 písm. a) až c) a či. 6 písm. a) rozhodnutí, dokud nebude
rozhodnuto o návrhu na předběžné opatření.

44

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 25. června 2004 navrhla společnost Novell
Inc. (dále jen „Novell") se sídlem ve Waltham, Massachussets (USA), zastoupená
C. Thomasem, M. Levittem, V. Harrisem, advokáty, a A. Muller-Rappardem,
advokátem, aby bylo povoleno její vedlejší účastenství v řízení o předběžném
opatření na podporu návrhů Komise.

45

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 30. června 2004 navrhla společnost
RealNetworks Inc. (dále jen „RealNetworks"), aby bylo povoleno její vedlejší
účastenství v řízení o předběžném opatření na podporu návrhů Komise.
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46

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 30. června 2004 navrhla společnost Computer
& Communications Industry Association (dále jen „CCIA") se sídlem ve
Washington, DC (USA), zastoupená J. Flynnem, QC, a D. Paemenem a N. Dodoo,
advokáty, aby bylo povoleno její vedlejší účastenství v řízení o předběžném opatření
na podporu návrhů Komise.

47

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 1. července 2004 navrhla společnost Software
& Information Industry Association (dále jen „SIIA"), aby bylo povoleno její vedlejší
účastenství v řízení o předběžném opatření na podporu návrhů Komise.

48

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 1. července 2004 navrhla společnost The
Computing Technology Industry Association Inc. (dále jen „CompTIA"), aby bylo
povoleno její vedlejší účastenství v řízení o předběžném opatření na podporu návrhů
společnosti Microsoft.

49

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 2. července 2004 navrhla společnost The
Association for Competitive Technology (dále jen „ACT"), aby bylo povoleno její
vedlejší účastenství v řízením o předběžném opatření na podporu návrhů
společnosti Microsoft.

50

P o d á n í m došlým kanceláři S o u d u d n e 5. července 2 0 0 4 navrhly společnosti
Digimpro Ltd se sídlem v L o n d ý n ě (Spojené království), T e a m S y s t e m SpA, M a m u t
ASA a C O D A G r o u p Holdings Ltd, se sídlem v C h i p p e n h a m , Wiltshire (Spojené
království), aby bylo povoleno jejich vedlejší účastenství v řízení o p ř e d b ě ž n é m
opatření n a p o d p o r u n á v r h ů společnosti Microsoft.

51

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 5. července 2004 navrhly společnosti
DMDsecure.com BV, MPS Broadband AB, Páce Micro Technology plc, Quantel
Ltd a Tandberg Television Ltd (dále společně jen „DMDsecure.com a další"), aby
bylo povoleno jejich vedlejší účastenství v řízení o předběžném opatření na podporu
návrhů společnosti Microsoft.
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52

Podáním došlým kanceláři Soudu dne 8. července 2004 navrhli IDE Nátverkskonsulterna AB, se sídlem ve Stockholmu, Exor AB, T. Rogerson, s bydlištěm
Harpenden, Hertfordshire (Spojené království), P. Šetka, s bydlištěm v Soběslavi
(Česká republika), D. Tomicic, s bydlištěm v Norimberku (Německo), M. Valášek,
s bydlištěm v Karlových Varech (Česká republika), R. Rialdi, s bydlištěm v Janově
(Itálie), a B. Nati, s bydlištěm v Paříži (Francie), aby bylo povoleno jejich vedlejší
účastenství v řízení o předběžném opatření na podporu návrhů společnosti
Microsoft,

53

Podáním došlým dne 13. července 2004 navrhla společnost Free Software
Foundation Europe (dále jen „FSF-Europe"), aby bylo povoleno její vedlejší
účastenství na podporu návrhů Komise.

54

Tyto návrhy na vstoupení do řízení byly doručeny žalobci i žalované v souladu s čl.
116 odst. 1 jednacího řádu, kteří v každém jednotlivém případě buď předložili svá
vyjádření ve stanovených lhůtách, nebo vyjádření nepředložili. Dopisy ze dne 6.
a 8. července 2004 Microsoft požádal ve vztahu ke všem stranám, kterým bude
povoleno vstoupit do řízení, o důvěrné zacházení s údaji obsaženými v rozhodnutí,
ohledně kterých Komise souhlasila, že nebudou uveřejněny ve verzi dostupné na její
internetové stránce.

55

Komise předložila dne 2 1 . července 2004 své písemné vyjádření k návrhu na
předběžné opatření. Vyjádření bylo doručeno společnosti Microsoft téhož dne.

se

Předseda Soudu usnesením ze dne 26. července 2004 jednak povolil vstoupit
společnostem CompTIA, ACT, TeamSystem SpA, Mamut ASA, DMDsecure.com
a další, Exor AB, Novell, RealNetworks, CCIA a SIIA do řízení a jednak zamítl
návrhy na vstoupení do řízení podané Digimpro Ltd, CODA Group Holdings Ltd,
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IDE Natverkskonsulerna AB, T. Rogersonem, P. Šetkou, D. Tomicicem,
M. Valáškem, R. Rialdim a B. Natim. Předseda Soudu rovněž požadoval, aby
nedůvěrná verze procesních písemností byla předána vedlejším účastníkům
a vyhradil rozhodnutí o opodstatněnosti návrhu na důvěrné zacházení
k budoucímu rozhodnutí.

57

Předseda Soudu, jednající jako soudce příslušný p r o rozhodování o předběžných
opatřeních, zorganizoval d n e 27. července 2004 neformální schůzku, na kterou byli
přizváni kromě společnosti Microsoft a Komise vedlejší účastníci, kterým bylo
povoleno vstoupit d o řízení usnesením předsedy Soudu ze dne 26. července 2004,
jakož i FSF-Europe. Soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních
b ě h e m této schůzky jednak prozatímně povolil FSF-Europe vstoupit d o řízení n a
podporu Komise v řízení o předběžném opatření a jednak vysvětlil účastníkům
řízení časový rozvrh různých fází řízení v t o m t o řízení o předběžném opatření.

58

Usnesením ze dne 6. září 2004 bylo povoleno společnosti FSF-Europe vstoupit d o
řízení n a podporu návrhů Komise.

59

Každý z vedlejších účastníků řízení, kterým bylo povoleno vstoupit d o řízení,
předložil svá vyjádření ve stanovených lhůtách.

60

Microsoft v souladu s tím, co bylo rozhodnuto b ě h e m neformální schůzky d n e
27. července 2004, odpověděl d n e 19. srpna 2004 n a vyjádření Komise ze d n e
21. července 2004.

61

Podáním došlým dne 31. srpna 2004 navrhla společnost Audiobanner.com, jednající
pod obchodním j m é n e m VideoBanner (dále jen „VideoBanner"), se sídlem v Los
Angeles, Kalifornie (USA), zastoupená L. Alvizar Ceballos, advokátkou, aby bylo
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povoleno její vedlejší účastenství v řízení o předběžném opatření na podporu návrhů
Komise. Jelikož žádný ze obou hlavních účastníků nebyl proti tomuto návrhu na
vstoupení do řízení, VideoBanner bylo prozatímně povoleno vstoupit do řízení a byla
vyzvána k předložení svých vyjádření přímo během slyšení.

62 Komise předložila dne 13. září 2004 nové vyjádření jako odpověď na vyjádření
společnosti Microsoft ze dne 19. srpna 2004.

63 Navrhovatel i odpůrkyně rovněž předložili dne 13. září 2004 svá písemná vyjádření
k vyjádřením vedlejších účastníků.

64 Předseda Soudu, jednající jako soudce příslušný pro rozhodování o předběžných
opatřeních, položil společnosti Microsoft, Komisi, jakož i některým vedlejším
účastníkům, v rámci organizačních procesních opatření písemné otázky. Odpovědi
předložené na tyto otázky byly oznámeny všem účastníkům ve stanovené lhůtě.

65 Vyjádření všech stran, včetně VideoBanner, byla vyslechnuta během slyšení, které se
konalo dne 30. září a 1. října 2004.

66 Dopisem ze dne 8. října 2004 doručila RealNetworks kanceláři Soudu určité
doplňující údaje, k jejichž předložení ji soudce příslušný pro rozhodování
o předběžných opatřeních vyzval během slyšení. Ostatním stranám byl tento dopis
sdělen a byly vyzvány k předložení svých vyjádření v této věci.
II - 4490

MICROSOFT v. KOMISE

67

D o p i s e m ze d n e 27. října 2 0 0 4 Microsoft předložil vyjádření k dopisu společnosti
RealNetworks ze d n e 8. října 2004. O s t a t n í strany vyjádření nepředložily.

68

Dopisy ze d n e 10. a 19. listopadu 2004 C C I A a Novell informovaly Soud o zpětvzetí
svého n á v r h u n a vstoupení d o řízení v projednávané věci. Komise, Microsoft
a vedlejší účastníci předložili svá vyjádření k t ě m t o zpětvzetím ve stanovené lhůtě.

69

Po zpětvzetí n á v r h ů společností C C I A a Novell byla zorganizována neformální
schůzka za p ř í t o m n o s t i všech účastníků řízení za účelem vymezení procesních
důsledků t ě c h t o zpětvzetí. Zápis ze schůzky byl sdělen v š e m ú č a s t n í k ů m d n e
26. listopadu 2004.

Právní otázky

70

P o k u d se Soud domnívá, že to vyžadují okolnosti, m ů ž e n a základě ustanovení
článku 242 ES ve spojení s č l á n k e m 225 ES nařídit odklad vykonatelnosti

napadeného aktu.

71

Článek 104 odst. 2 jednacího ř á d u stanoví, že návrh n a p ř e d b ě ž n é opatření m u s í
uvádět okolnosti prokazující naléhavost a rovněž skutkové a právní důvody, které n a
první p o h l e d (fumus boni juris) odůvodňují nařízení navrhovaných předběžných
opatření. Tyto p o d m í n k y jsou kumulativní, takže návrh na odklad vykonatelnosti
m u s í být z a m í t n u t , p o k u d jedna z nich n e n í splněna (usnesení předsedy Soudu ze
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dne 14. října 1996, SCK a FNKv. Komise, C-268/96 P(R), Recueil, s. I-4971, bod 30).
Soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních musí rovněž, bude-li to
třeba, vážit proti sobě stojící příslušné zájmy (usnesení předsedy Soudu ze dne
23. února 2001, Rakousko v. Rada, C-445/00 R, Recueil, s. I-1461, bod 73).

72

V rámci takového celkového posouzení musí soudce příslušný pro rozhodování
o předběžných opatřeních vykonávat širokou posuzovací pravomoc, která m u
přísluší za účelem určení, jakým způsobem tyto různé podmínky musejí být ověřeny
s ohledem na zvláštní povahu každé věci (usnesení předsedy Soudu ze dne 29. ledna
1997, Antonissen v. Rada a Komise, C-393/96 P(R), Recueil s. I-441, bod 28).

73

Podle či. 107 odst. 1 jednacího řádu se „o návrhu [...] rozhoduje odůvodněným
usnesením". Nicméně bylo zpřesněno, že soudce příslušný pro rozhodování
o předběžných opatřeních není povinen výslovně odpovědět na všechny skutkové
nebo právní otázky projednávané během řízení o předběžném opatření. Postačuje
zejména, že důvody, z nichž vycházel soudce příslušný p r o rozhodování
o předběžném opatření v rámci rozhodování v prvním stupni s přihlédnutím
k daným okolnostem, platně odůvodňují jeho usnesení a umožňují Soudnímu dvoru
vykonávat jeho soudní kontrolu (usnesení SCK a FNK v. Komise, bod 71 výše,
bod 52, a usnesení předsedy Soudu ze dne 25. června 1998, Nizozemské Antily
v. Rada, C-159/98 P(R), Recueil, s. I-4147, bod 70).

74

Vzhledem k odlišné povaze zneužití dominantního postavení vytýkaných společnosti
Microsoft, která vyplývá ostatně jak ze struktury rozhodnutí, tak z konstrukce
tvrzení žalobkyně, pokládá soudce příslušný pro rozhodování o předběžných
opatřeních za vhodné přezkoumat zvlášť argumentaci uplatněnou na podporu
návrhů směřujících k odkladu vykonatelnosti jednak či. 5 písm. a) až c) ve spojení
s článkem 4 rozhodnutí (část věnovaná otázce informací týkajících se interoperability) a jednak či. 6 písm. a) ve spojení s týmž článkem 4 (část věnovaná otázce
vázaného prodeje operačního systému Windows a softwaru Windows Media Player).
Tomuto přezkumu předchází analýza návrhu na důvěrné zacházení, návrhu na
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vstoupeni do řízení společnosti VideoBanner, účinků zpětvzetí návrhů na vstoupení
do řízení společností CCIA a Novell a dodržování určitých formálních náležitostí
týkajících se písemností.

I - K návrhu na důvěrné zacházení

75 Ve stadiu řízení o předběžném opatření je třeba vůči účastníkům, kterým bylo
povoleno vstoupit do řízení, přiznat důvěrné zacházení s údaji obsaženými
v rozhodnutí, ohledně kterých Komise souhlasila, že nebudou zveřejněny ve verzi
dostupné na její internetové stránce, pokud lze tyto informace na první pohled
pokládat za tajné nebo důvěrné ve smyslu či. 116 odst. 2 jednacího řádu.

II - K návrhu VideoBanner na vstoupení do řízení

76

Jak již bylo p o z n a m e n á n o v bodě 6 1 výše, VideoBanner navrhla, aby bylo povoleno
její vedlejší účastenství v řízení o p ř e d b ě ž n é m opatření na p o d p o r u návrhů Komise.

77

Tento návrh byl podán v souladu s čl. 115 odst. 2 jednacího řádu, a jelikož hlavní
účastníci nevznesli námitky, je třeba mu vyhovět v souladu s čl. 40 druhým
pododstavcem statutu Soudního dvora, který se vztahuje na Soud na základě článku
53 prvního pododstavce téhož statutu.
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III - K účinkům zpětvzetí návrhů na vstoupení do řízení některých vedlejších
účastníků

78

Jelikož CCIA a Novell informovaly Soud o zpětvzetí svých návrhů na vstoupení do
řízení na podporu návrhů Komise v rámci řízení o předběžném opatření, předseda
Soudu, jednající jako soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních,
zorganizoval neformální schůzku za účasti všech účastníků za účelem
projednání určitých procesních následků těchto zpětvzetí.

79

Jak vyplývá ze zápisu z této schůzky, účastníci vyjádřili souhlas s. následujícím:
zaprvé, že písemnosti předložené společnostmi CCIA a Novell v rámci řízení
o předběžném opatření, včetně všech příloh písemností, a jejich argumenty
přednesené během slyšení, zůstanou i nadále součástí spisového materiálu tohoto
řízení o předběžném opatření; zadruhé, že všichni účastníci se mohou opřít o tyto
skutečnosti pro potřebu své argumentace a soudce příslušný pro rozhodování
o předběžných opatřeních pro účely svého posouzení, a zatřetí, že všechny
skutečnosti vložené do spisu projednávané věci byly předmětem kontradiktorní
diskuse účastníků.

80 RealNetworks krom toho ve svém vyjádření ke zpětvzetí návrhu na vstoupení do
řízení společností CCIA uplatňovala, že CCIA není oprávněna vzít zpět návrh na
vstoupení do řízení v projednávané věci.

81 Soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních se v tomto ohledu
domnívá, že mu nepřísluší posuzovat výhradu uvedenou společností RealNetworks,
jelikož jednak nemá pravomoc vyjádřit se k otázce, zda rozhodnutí řídících orgánů
společnosti CCIA byla přijata v souladu s ustanoveními jejích stanov, a jednak návrh
na zpětvzetí byl podán společností CCIA v souladu s požadavky jednacího řádu
Soudu.
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IV - K dodržování formálních náležitostí týkajících se písemností

82 Komise a někteří vedlejší účastníci vystupující na podporu jejích návrhů se
dovolávali zaprvé nepřípustnosti některých odkazů na dokumenty, které jsou
přílohou žaloby společnosti Microsoft v hlavním řízení, zadruhé nepřípustnosti
některých dokumentů předložených společností Microsoft během řízení, zatřetí
neexistence důkazů na podporu určitých tvrzení a za čtvrté nesplnění dalších
formálních náležitostí.

A - K odkazům na žalobu v hlavním řízení

83

Komise ve svém vyjádření ze d n e 2 1 . července 2004 vyjmenovává body návrhu
v řízení o předběžném opatření, jenž odkazují jednak n a žalobu v hlavním řízení
a jednak n a dokumenty, které jsou přílohou této žaloby, ale které nebyly připojeny
k návrhu n a předběžné opatření (přílohy A.9, A.9.1., A.9.2., A.11, A.12, A.17, A.18,
A.19, A.20, A.21, A.22 a A.24). Komise z toho vyvozuje, že Microsoft se n e m ů ž e
účinně opírat o tyto písemnosti.

84

Komise ve svém vyjádření ze dne 13. září 2004 dodává, že nové odkazy na žalobu
v hlavním řízení, které Microsoft uvádí ve vyjádření ze dne 19. srpna 2004, zejména
co se týče Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví Světové
obchodní organizace (dále jen „Dohoda TRIPS"), musí být stejně jako ty
předcházející odstraněny. Připojení příslušných ustanovení žaloby v hlavním řízení
k vyjádření jako příloh neumožňuje dospět k závěru, že návrh na předběžné opatření
je sám o sobě postačující.
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85 V tomto ohledu je nutno připomenout, že během neformální schůzky konané dne
27. července 2004 (viz bod 57 výše) soudce příslušný pro rozhodování
o předběžných opatřeních upozornil Microsoft na příliš četné odkazy na žalobu
v hlavním řízení obsažené v návrhu na předběžné opatření a dotázal se ho na tuto
skutečnost. Microsoft jako odpověď uvedl, jak je zaznamenáno v zápisu z této
schůzky, následující: „navrhovatel potvrzuje, že návrh na předběžné opatření by měl
být považován za postačující sám o sobě a že četné odkazy na přílohy žaloby
v hlavním řízení obsažené v návrhu na předběžné opatření nemusejí být pro potřeby
řízení o předběžném opatření brány v úvahu."

se

Zaujetí tohoto stanoviska je v souladu s bodem VII odst. 1 Praktických pokynů
účastníkům řízení (Úř. věst. 2002, L 87, s. 48), který stanoví, že návrh na předběžné
opatření „musí být srozumitelný sám o sobě, aniž by bylo nutno odkazovat na žalobu
v hlavním řízení", (neoficiální překlad)

87 Z toho vyplývá, že opodstatněnost návrhu na předběžné opatření společnosti
Microsoft lze posoudit pouze vzhledem ke skutkovým a právním okolnostem, které
vyplývají ze samotného znění návrhu na předběžné opatření a dokumentů, které jsou
přílohou tohoto návrhu, majících názorně ilustrovat jeho' obsah (v tomto smyslu viz
usnesení předsedy Soudu ze dne 7. května 2002, Aden a další v. Rada a Komise,
T-306/01 R, Recueil, s. II-2387, bod 52). Přestože z toho nelze činit závěr, že každé
tvrzení založené na písemnosti nepřipojené k návrhu na předběžné opatření musí
být nezbytně vyloučeno z jednání, je nutno uvést, že takové tvrzení nebude moci být
pokládáno za prokázané, pokud bude dané tvrzení napadeno druhou stranou sporu
nebo vedlejším účastníkem podporujícím tuto druhou stranu.

88 Ohledně odkazu na přílohu T.9 je třeba připomenout, že pokud lze podpořit
a doplnit návrh v konkrétních bodech odkazy na výňatky z písemností, které tvoří
jeho přílohu, obecný odkaz na jiná písemná vyjádření, i pokud jsou přílohou návrhu
v řízení o předběžném opatření, nemůže zhojit neuvedení základních skutečností
v daném návrhu (usnesení Aden a další v. Rada a Komise, bod 87 výše, bod 52). Je
nutno v této souvislosti upřesnit, že bod VII odst. 2 Praktických pokynů, jenž
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