POSTANOWIENIE Z DNIA 22.12.2004 r. — SPRAWA T-201/04 R

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 22 grudnia 2004 r. *

W sprawie T-201/04 R

Microsoft Corp., z siedzibą w Redmond, Waszyngton (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez adwokata J.F. Bellisa oraz LS. Forrestera, QC,

strona skarżąca,

popierana przez

The Computing Technology Industry Association, Inc., z siedzibą w Oakbrook
Terrace, Illinois (Stany Zjednoczone), reprezentowaną przez adwokatów G. van
Gervena i T. Franchoo oraz B. Kilpatricka, solicitor,

Association for Competitive Technology, Inc., z siedzibą w Waszyngtonie, DC
(Stany Zjednoczone), reprezentowaną przez adwokatów L. Ruessmanna oraz
P. Heckera,
* Język postępowania: angielski.
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TeamSystem SpA, z siedzibą w Pesaro (Włochy),

Mamut ASA, z siedzibą w Oslo (Norwegia),

reprezentowane przez adwokata G. Berrischa,

DMDsecure.com BV, z siedzibą w Amsterdamie (Niderlandy),

MPS Broadband AB, z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja),
Pace Micro Technology plc, z siedzibą w Shipley, West Yorkshire (Zjednoczone
Królestwo),

Quantel Ltd, z siedzibą w Newbury, Berkshire (Zjednoczone Królestwo),

Tandberg Television Ltd, z siedzibą w Southampton, Hampshire (Zjednoczone
Królestwo),

reprezentowane przez adwokata J. Bourgeois,

Exor AB, z siedzibą w Uppsala (Szwecja), reprezentowaną przez adwokatów
S. Martineza Lagego, H. Brokelmana oraz R. Allendesalazara Corcha,
interwenienci,
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przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez R. Wainwrighta,
W. Möllsa, F. Castilla de la Torre'a oraz P. Hellströma, działających w charakterze
pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona pozwana,

popieranej przez

RealNetworks, Inc., z siedzibą w Seattle, Waszyngton (Stany Zjednoczone),
reprezentowaną przez adwokatów A. Wincklera, M. Dolmansa oraz T. Grafa,

Software & Information Industry Association, z siedzibą w Waszyngtonie, DC,
reprezentowane przez C. A. Simpsona, solicitor,

Free Software Foundation Europe eV, z siedzibą w Hamburgu (Niemcy),
reprezentowane przez adwokata C. Pianę,

interwenienci,
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mającej za przedmiot wniosek o zawieszenie wykonania art. 4, 5 lit. a)-c) oraz art. 6
lit. a) decyzji Komisji C(2004) 900 wersja ostateczna z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie procedury zastosowania art. 82 WE (Sprawa COMP/C-3/37.792 —
Microsoft),

PREZES SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

wydaje niniejsze

Postanowienie

Okoliczności powstania sporu

1

Microsoft Corp. (zwana dalej „Microsoft") opracowuje i wprowadza do obrotu
oprogramowanie różnego rodzaju, w tym w szczególności systemy operacyjne dla
serwerów oraz stacji roboczych.

2

W dniu 10 grudnia 1998 r. Sun Microsystems Inc. (zwana dalej „Sun
Microsystems"), spółka z siedzibą w Kalifornii (Stany Zjednoczone) dostarczająca
między innymi systemy operacyjne dla serwerów, złożyła do Komisji zawiadomienie
o naruszeniu. W zawiadomieniu tym Sun Microsystems doniosła o odmowie
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przekazania jej przez Microsoft informacji dotyczących technologii umożliwiającej
interoperacyjność, to znaczy poprawną współpracę jej systemu operacyjnego dla
serwerów grupy roboczej z systemem operacyjnym Windows dla stacji roboczych.
Zdaniem Sun Microsystems, technologia, o której udostępnienie wystąpiła, jest jej
niezbędna, by mogła być konkurencyjna na rynku systemów operacyjnych dla
serwerów grupy roboczej.

3

W dniu 2 sierpnia 2000 r. Komisja przedstawiła Microsoft zarzuty. Pismo
o przedstawieniu zarzutów koncentrowało się głównie na kwestiach dotyczących
interoperacyjności między systemami operacyjnymi Windows dla stacji roboczych,
z jednej strony, a systemami operacyjnymi dla serwerów innych dostawców
(„interoperacyjność stacja robocza-serwer"), z drugiej. Microsoft odpowiedziała na
to pierwsze pismo o przedstawieniu zarzutów w dniu 17 listopada 2000 r.

4

W dniu 29 sierpnia 2001 r. Komisja skierowała do Microsoft drugie pismo
o przedstawieniu zarzutów. W piśmie tym Komisja podtrzymała swoje poprzednie
zarzuty odnośnie do interoperacyjności stacja robocza-serwer. Komisja poruszyła
ponadto pewne kwestie dotyczące interoperacyjności między serwerami grupy
roboczej („interoperacyjność serwer-serwer"). Wreszcie Komisja podniosła pewne
kwestie dotyczące włączenia programu Windows Media Player do systemu
operacyjnego Windows. Przedstawienie tego ostatniego zarzutu było następstwem
dochodzenia wszczętego z inicjatywy Komisji, które zostało przeprowadzone
w lutym 2000 r. Microsoft odpowiedziała na to drugie pismo o przedstawieniu
zarzutów w dniu 16 listopada 2001 r.

5

W dniu 6 sierpnia 2003 r. Komisja skierowała do Microsoft dodatkowe pismo
o przedstawieniu zarzutów w celu uzupełnienia dwóch poprzednich pism. Pismami
z dnia 17 oraz 31 października 2003 r. Microsoft odpowiedziała na te uzupełniające
zarzuty.
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6

W dniach 12, 13 i 14 listopada 2003 r. Komisja zorganizowała przesłuchanie.
Pismem z dnia 1 grudnia 2003 r. Microsoft złożyła uwagi odnośnie do kwestii
poruszonych w trakcie przesłuchania przez służby Komisji, składającego zawiado
mienie oraz zainteresowane osoby trzecie. W następstwie ostatniej wymiany pism
między Komisją a Microsoft Komisja wydała w dniu 24 marca 2004 r. decyzję
w sprawie procedury zastosowania art. 82 WE, COMP/C-3/37.792 — Microsoft
(zwaną dalej „Decyzją").

Decyzja

7

Według Decyzji, Microsoft naruszyła art. 82 WE oraz art. 54 Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) z uwagi na nadużycie pozycji
dominującej na dwa sposoby.

8

Komisja, po pierwsze, określiła trzy różne rynki produktów i stwierdziła, że
Microsoft ma na dwóch z nich pozycję dominującą. Po drugie, Komisja określiła dwa
rodzaje postępowań Microsoft stanowiące nadużycie tej pozycji. W konsekwencji
Komisja nałożyła na Microsoft grzywnę oraz pewne środki naprawcze.

I — Rynki właściwe określone w Decyzji oraz pozycja dominująca
dwóch z tych rynków

Microsoft na

Rynki właściwe określone w Decyzji

9

Pierwszy rynek produktów określony w Decyzji stanowi rynek systemów
operacyjnych dla stacji roboczych (motywy od 324 do 342). System operacyjny jest
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produktem — programem, który kontroluje podstawowe funkcje komputera oraz
pozwala użytkownikowi na obsługę tego komputera i na działanie wszystkich
aplikacji. Stacje robocze to komputery wielofunkcyjne, które zostały stworzone do
użytku jednocześnie przez jedną osobę i które mogą zostać podłączone do sieci.

10 Drugi rynek produktów określony w Decyzji stanowi rynek systemów operacyjnych
dla serwerów grupy roboczej (motywy od 343 do 401). Decyzja definiuje „usługi
serwerów grupy roboczej" jako usługi sieci podstawowej, z których korzystają
pracownicy biurowi w swojej codziennej pracy do trzech rodzajów różnych
czynności, to jest, po pierwsze, do wspólnego korzystania z plików składowanych
na serwerach, po drugie, do wspólnego korzystania z drukarek oraz, po trzecie, do
„administrowania" warunkami, na jakich użytkownicy i grupy użytkowników mają
dostęp do usług sieci („zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników")
(motyw 53). Te ostatnie usługi polegają w szczególności na zapewnieniu dostępu
oraz zabezpieczonego korzystania z zasobów sieci, zwłaszcza, w pierwszej kolejności,
na identyfikacji użytkowników, a następnie weryfikacji uprawnień do dokonania
danej czynności (motyw 54).

u

Według Decyzji, trzy typy usług określone w poprzednim punkcie są ściśle
powiązane w ramach systemów operacyjnych dla serwerów (motyw 56). Decyzja
dodaje w tej kwestii, że „systemy operacyjne dla serwerów grupy roboczej" są
systemami opracowanymi i rozprowadzanymi w celu zaoferowania w sposób
zintegrowany tych trzech rodzajów usług stosunkowo ograniczonej liczbie stacji
roboczych przyłączonych do sieci małych i średnich rozmiarów (motywy 53 i od 345
do 368). Decyzja wskazuje również, że brak popytu na produkty substytucyjne jest
umacniany, z jednej strony, przez strategię taryfową Microsoft (motywy od 369 do
382) oraz, z drugiej strony, przez znaczenie interoperacyjności systemów
operacyjnych dla serwerów grupy roboczej ze stacjami roboczymi (motywy od 383
do 386). Komisja, stwierdziwszy ponadto, że podaż produktów substytucyjnych dla
systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej jest ograniczona (motywy od
388 do 400), doszła do wniosku, iż stanowią one odrębny rynek produktów.
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12

Trzeci rynek określony w Decyzji stanowi rynek odtwarzaczy multimedialnych
umożliwiających stały odbiór (motywy od 402 do 425). Odtwarzacz multimedialny
jest produktem — programem, który jest zdolny do odczytu w formacie cyfrowym
dźwięku i obrazu, tj. do dekodowania odpowiednich danych oraz zamiany ich na
polecenia dla urządzeń (głośniki, monitor). Odtwarzacze multimedialne umożliwia
jące stały odbiór są zdolne do odczytu treści „emitowanych strumieniem danych"
przez Internet.

13

Komisja uznaje w Decyzji, że, po pierwsze, odtwarzacze multimedialne pozwalające
na stały odczyt są odrębne od systemów operacyjnych (motywy od 404 do 406), po
drugie, że nie podlegają presji konkurencyjnej ze strony odtwarzaczy nieprzys
tosowanych do stałego odczytu (motywy od 407 do 410), po trzecie, że wyłącznie
odtwarzacze multimedialne posiadające podobne funkcje wywierają presję konku
rencyjną na Windows Media Player (motywy od 411 do 415) oraz, po czwarte, że
w istocie popyt na produkty substytucyjne jest ograniczony (motywy od 416 do 424).
Komisja wnioskuje z tych przesłanek, że odtwarzacze multimedialne umożliwiające
stały odbiór stanowią odrębny rynek produktów.

14

Komisja uważa, odnośnie do zasięgu geograficznego tych trzech wstępnie
określonych rynków produktów, że mają one wymiar światowy (motyw 427).

Pozycja dominująca Microsoft na rynku systemów operacyjnych dla stacji roboczych
oraz na rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej

1 5 Komisja stwierdza, po pierwsze, że Microsoft, przynajmniej od 1996 r.,ma na tynku
systemów operacyjnych dla stacji roboczych pozycję dominującą wynikającą
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zwłaszcza z udziału w rynku wynoszącego ponad 90% (motywy od 430 do 435) oraz
istnienia bardzo istotnych barier w dostępie do rynku spowodowanych pośrednimi
skutkami sieci (zob. zwłaszcza motywy od 448 do 452). Komisja precyzuje w Decyzji,
że pośrednie skutki sieci polegają, z jednej strony na tym, że konsumenci końcowi
cenią sobie platformy, na których mogą korzystać z dużej liczby aplikacji oraz,
z drugiej strony, na tym, że twórcy oprogramowania opracowują aplikacje dla
najbardziej popularnych wśród konsumentów systemów operacyjnych przeznaczo
nych dla komputerów osobistych.

16 Po drugie, Komisja ocenia, kierując się ostrożnymi szacunkami, że Microsoft na
rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej ma udział w rynku
wynoszący co najmniej 60% (motywy od 473 do 499).

17 Komisja dokonuje oceny pozycji trzech głównych konkurentów Microsoft na tym
samym rynku. Po pierwsze, Novell, ze swoim oprogramowaniem NetWare, ma, jej
zdaniem, udział w wysokości od 10 do 15%. Po drugie, produkty Linuksa stanowią
udział odpowiadający od 5 do 15%. Linux jest systemem operacyjnym „wolnym",
rozprowadzanym za pomocą licencji „GNU GPL (General Public Licence)".
Z motywu 87 Decyzji wynika, że Linux realizuje ograniczoną liczbę usług
właściwych systemom operacyjnym, lecz może on występować wraz z innymi
programami w celu stworzenia „systemu operacyjnego Linux". Na rynku systemów
operacyjnych dla serwerów grupy roboczej Linux występuje razem
z oprogramowaniem Samba, także rozprowadzanym za pomocą licencji „GNU
GPL" (motywy 294, 506 oraz 598). Po trzecie, produkty UNIX, które grupują różne
systemy operacyjne posiadające określone cechy wspólne (motyw 42), mają udział
w rynku w wysokości od 5 do 15%.

18 Komisja uznaje następnie, że istnieją liczne ograniczenia możliwości wejścia na
rynek systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej (motywy od 515 do 525)
oraz szczególne związki z rynkiem systemów operacyjnych dla stacji roboczych
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(motywy od 526 do 540). Komisja wnioskuje z tego, że Microsoft korzysta z pozycji
dominującej na rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej.

II — Zachowania stanowiące nadużycie pozycji dominującej stwierdzone w Decyzji

Odmowa stwierdzona w Decyzji

19 Pierwsze zachowanie Microsoft stanowiące nadużycie, opisane w motywach od 546
do 791 Decyzji, polega na odmowie udostępnienia przez Microsoft swoim
konkurentom „informacji dotyczących interoperacyjności" oraz zezwolenia na ich
zastosowanie w celu tworzenia oraz rozprowadzania produktów konkurencyjnych
na rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej w okresie
przypadającym od października 1998 r. do daty wydania Decyzji [art. 2 lit. a)
Decyzji]. W rozumieniu Decyzji „informacje dotyczące interoperacyjności" stanowią
„wyczerpujące i prawidłowe specyfikacje wszystkich protokołów zastosowanych
w systemie operacyjnym Windows dla serwerów grupy roboczej i które są
wykorzystywane przez serwery grupy roboczej Windows w celu dostarczania
grupowym sieciom Windows usług wspólnego korzystania z plików i drukowania
oraz zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników, w tym usług kontrolera
domeny Windows, usług katalogu Active Directory oraz usługi »Group Policy«"
(art. 1 ust. 1 Decyzji). Jeśli chodzi o „protokoły", to są one zdefiniowane jako „zbiory
reguł, określających zasady nawiązywania połączeń i interakcji pomiędzy różnymi
instancjami systemów operacyjnych serwerów grupy roboczej Windows i systemów
operacyjnych stacji roboczych Windows pracujących na różnych komputerach
w grupach roboczych Windows" (art. 1 ust. 2 Decyzji).
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20 W celu stwierdzenia takiego zachowania Decyzja kładzie w szczególności nacisk na
okoliczność, że odmowa nie dotyczy elementów kodu źródłowego Microsoft, lecz
wyłącznie specyfikacji przedmiotowych protokołów, tj. opisu tego, czego wymaga się
od tych programów, w przeciwieństwie do „implementacji" (zwanych również dla
celów niniejszego postanowienia „realizacjami" lub „wdrożeniami"), polegających na
wprowadzeniu kodu do komputera (motywy 24 i 569). Komisja uznaje ponadto, że
zachowanie Microsoft jest częścią ogólnej linii postępowania (motywy od 573 do
577), że pociąga ono za sobą obniżenie poprzednich poziomów dostaw (motywy od
578 do 584), że niesie ze sobą ryzyko eliminacji konkurencji (motywy od 585 do 692)
oraz że wywiera negatywny wpływ na rozwój techniczny ze szkodą dla konsumentów
(motywy od 693 do 708). Komisja oddala argumenty Microsoft, zgodnie z którymi jej
odmowa jest obiektywnie uzasadniona (motywy od 709 do 778).

Sprzedaż wiązana stwierdzona w Decyzji

21 Komisja stwierdza kolejne zachowanie Microsoft stanowiące nadużycie, opisane
w motywach od 792 do 989 Decyzji. Zdaniem Komisji, zachowanie to polega na
fakcie uzależnienia przez Microsoft, w okresie od maja 1999 r. do dnia wydania
Decyzji, dostarczenia systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych od
równoległego nabycia programu Windows Media Player [art. 2 lit. b) Decyzji].

22 W tej kwestii Komisja uznaje, że postępowanie Microsoft spełnia warunki wymagane
w celu stwierdzenia niedozwolonej sprzedaży wiązanej w rozumieniu art. 82 WE
(motywy od 794 do 954). Po pierwsze, według Decyzji, Microsoft ma pozycję
dominującą na rynku systemów operacyjnych dla stacji roboczych (motyw 799). Po
drugie, odtwarzacze multimedialne pozwalające na stały odbiór oraz systemy
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operacyjne dla stacji roboczych uważa się za produkty odrębne (motywy od 800 do
825). Po trzecie, Microsoft nie pozostawia konsumentom możliwości zakupu
Windows bez Windows Media Player (motywy od 826 do 834). Po czwarte, zdaniem
Komisji, stwierdzona przez nią sprzedaż wiązana narusza konkurencję na rynku
odtwarzaczy multimedialnych (motywy od 835 do 954).

23

W r a m a c h oceny spełnienia tego czwartego warunku Komisja podnosi, że,
w przypadkach klasycznych sprzedaży wiązanej Komisja oraz sąd wspólnotowy
„uznali, że sprzedaż wiązana oddzielnego produktu wskazuje na istnienie skutku
w postaci eliminacji konkurentów, jaki powoduje ta praktyka" (motyw 841).
Niemniej Komisja uznała w Decyzji, że skoro użytkownicy są w stanie w pewnym
zakresie zaopatrzyć się w Internecie w odtwarzacze multimedialne konkurujące
z Windows Media Player i to niekiedy nieodpłatnie, to istnieją w niniejszej sprawie
powody, by nie uznawać za ustalone, bez uprzedniego uzupełnienia analizy, że
sprzedaż wiązana Windows Media Player stanowi zachowanie mogące ograniczyć
konkurencję (ten sam motyw).

24

W ramach wspomnianego uzupełnienia analizy Komisja uznaje, po pierwsze, że
przedmiotowa sprzedaż wiązana daje Windows Media Player światową wszechobecność we wszystkich stacjach roboczych, której nie mogą podważyć alternatywne
kanały dystrybucji (motywy od 843 do 877), po drugie, że ta wszechobecność
Windows Media Player nakłania, z jednej strony, nadawców treści do emitowania jej
w formacie Windows Media oraz, z drugiej strony, twórców aplikacji do
opracowywania ich produktów w taki sposób, że są oparte na niektórych funkcjach
Windows Media Player (motywy od 879 do 896), po trzecie, że ta wszechobecność
wywiera skutki na niektóre rynki związane (motywy od 897 do 899) oraz wreszcie,
po czwarte, że dostępna analiza właściwego rynku ujawnia niezmienną tendencję do
stosowania Windows Media Player oraz formatów Windows Media zamiast ich
głównych konkurentów (motywy od 900 do 944). Komisja wyciąga z tych rozważań
wniosek o istnieniu uzasadnionego prawdopodobieństwa, że przedmiotowa sprzedaż
wiązania doprowadzi do osłabienia konkurencji w takim stopniu, iż utrzymanie
efektywnej struktury konkurencyjnej nie będzie już zapewnione w najbliższej
przyszłości (motyw 984).
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25

Komisja odrzuca wreszcie argumenty Microsoft, zgodnie z którymi przedmiotowa
sprzedaż wiązana powoduje powstanie korzyści wynikającej z większej użyteczności,
która rekompensuje skutki antykonkurencyjne stwierdzone przez Komisję (motywy
od 955 do 970) oraz, z drugiej strony, nie zachęca do ograniczenia konkurencji
(motywy od 971 do 977).

III — Środki naprawcze oraz grzywna nałożona na Microsoft

26

Oba przypadki naruszenia ustalone w Decyzji przez Komisję zostały obłożone karą
grzywny w wysokości 497 196 304 euro (art. 3 Decyzji).

27

Ponadto, zgodnie z art. 4 Decyzji, Microsoft ma obowiązek zaprzestania naruszeń
stwierdzonych w ww. art. 2 zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 5 i 6
Decyzji. Microsoft powinna również powstrzymać się od takich zachowań, jak
opisane w art. 2, a także od wszelkich zachowań o takim samym lub podobnym
charakterze lub skutku.

28

Artykuł 5 Decyzji nakazuje Microsoft, tytułem środka mającego na celu naprawienie
stwierdzonej w Decyzji odmowy stanowiącej naruszenie, co następuje:

,,a) Microsoft [...] ujawni w terminie 120 dni, licząc od daty doręczenia [Decyzji],
informacje dotyczące interoperacyjności każdemu przedsiębiorstwu mającemu
zamiar tworzyć i rozpowszechniać systemy operacyjne dla serwerów grupy
roboczej oraz zezwoli tym przedsiębiorstwom na wykorzystywanie, na
rozsądnych i niedyskryminujących warunkach, informacji dotyczących intero
peracyjności w celu stworzenia oraz rozprowadzania systemów operacyjnych dla
serwerów grupy roboczej;
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b) Microsoft [...] spowoduje, aby udostępnione informacje dotyczące interoperacyjności były uaktualniane, jak tylko będzie to konieczne, w możliwie
najkrótszym czasie;

c)

Microsoft [...] ustanowi w terminie 120 dni, licząc od dnia doręczenia Decyzji,
mechanizm oceny, który pozwoli zainteresowanym przedsiębiorstwom na
uzyskanie w sposób efektywny informacji odnośnie do zakresu i warunków
korzystania z informacji dotyczących interoperacyjności; Microsoft [...] może
zastrzec rozsądne i niedyskryminujące warunki w celu zapewnienia, że
zaoferowany w tych ramach dostęp do informacji dotyczących interoperacyj
ności będzie wykorzystywany wyłącznie w celu oceny;

[...]".

29

Termin 120 dni, ustanowiony w art. 5 Decyzji, upłynął w dniu 27 lipca 2004 r.

30

Artykuł 6 Decyzji nakazuje, tytułem środka naprawczego w stosunku do sprzedaż
wiązanej o charakterze nadużycia stwierdzonej w Decyzji, co następuje:

,,a) Microsoft [...] przedstawi w terminie 90 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszej
decyzji, w pełni funkcjonującą wersję systemu operacyjnego Windows dla stacji
roboczych niezawierającą Windows Media Player. Microsoft [...] zachowuje
prawo oferowania systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych
w połączeniu z Windows Media Player;

[...]"·
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31 Termin 90 dni, przewidziany w art. 6 Decyzji, upłynął w dniu 28 czerwca 2004 r.

Postępowanie w sprawie naruszenia amerykańskiego prawa antymonopolowego

32

Równolegle do antymonopolowego dochodzeniem Komisji Microsoft była przed
miotem dochodzenia w sprawie naruszenia amerykańskich przepisów antymono
polowych.

33

W 1998 r. Stany Zjednoczone Ameryki oraz 20 stanów wystąpiło ze skargą
przeciwko Microsoft na podstawie Sherman Act. Ich skargi dotyczyły działań
podjętych przez Microsoft w stosunku do wyszukiwarki internetowej firmy
Netscape, „Netscape Navigator" oraz technologii „Java" firmy Sun Microsystems.
20 stanów wystąpiło również ze skargami przeciwko Microsoft odnośnie do
naruszenia ich własnych uregulowań antymonopolowych.

34

Po tym, jak United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit
(zwany dalej „Court of Appeals"), w następstwie rozpoznania apelacji wniesionej
przez Microsoft od wyroku United States District Court for the District of Columbia
(zwanego dalej „District Court") z dnia 3 kwietnia 2000 r„ wydał wyrok w dniu
28 czerwca 2001 r., Microsoft zawarła w listopadzie 2001 r. ugodę z ministerstwem
sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz „Attorneys General" dziewięciu stanów
(zwaną dalej „ugodą amerykańską"), w ramach której przyjęła na siebie dwa
zobowiązania.

35

Po pierwsze, Microsoft zgodziła się na sporządzenie specyfikacji protokołów
komunikacyjnych używanych przez systemy operacyjne Windows dla serwerów
grupy roboczej w celu „interoperowania", tj. umożliwienia ich współpracy
z systemami operacyjnymi Windows dla stacji roboczych oraz udzielenia osobom
trzecim na określonych warunkach licencji na te specyfikacje.
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36

Po drugie, ugoda amerykańska przewiduje, że Microsoft umożliwi producentom
sprzętu oraz konsumentom końcowym uaktywnienie albo usunięcie dostępu do
swojego oprogramowania warstwy pośredniej („middleware"). Program Windows
Media Player stanowi jeden z programów zaliczających się do tej kategorii, zgodnie
z określeniem w ugodzie amerykańskiej. Celem tych postanowień jest zagwaranto
wanie dostawcom oprogramowania warstwy pośredniej możliwości tworzenia
i rozpowszechnienia produktów właściwie funkcjonujących z Windows.

37

Postanowienia te zostały zatwierdzone w dniu 1 listopada 2002 r. przez District
Court. Ten sam sąd oddalił propozycje środków naprawczych złożone przez 9
stanów, które nie zaakceptowały ugody amerykańskiej.

38

W dniu 30 czerwca 2004 r. Court of Appeals zatwierdził rozstrzygnięcie District
Court w następstwie wniesienia apelacji przez stan Massachusetts.

39

W ramach wykonania ugody amerykańskiej w sierpniu 2002 r. powstał Microsoft
Communications Protocol Program (zwany dalej „MCPP"). Z dokumentacji
przedstawionej Sądowi wynika, że w okresie od sierpnia 2002 do lipca 2004 r.
z MCPP skorzystało 17 licencjobiorców.

Postępowanie

40

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 7 czerwca 2004 r. Microsoft wniosła na
podstawie art. 230 akapit czwarty WE skargę o stwierdzenie nieważności Decyzji
albo, ewentualnie, o uchylenie lub istotne zmniejszenie wysokości nałożonej
grzywny.
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41 Microsoft wystąpiła również, odrębnym pismem wpisanym do rejestru Sądu w dniu
25 czerwca 2004 r., z wnioskiem na podstawie art. 242 WE o zawieszenie wykonania
art. 4, 5 lit. a)-c) oraz art. 6 lit. a) Decyzji. W tym samym piśmie Microsoft zwróciła
się również, na podstawie art. 105 § 2 regulaminu Sądu, o zawieszenie wykonania
tych samych postanowień do czasu wydania orzeczenia w przedmiocie zastosowania
środka tymczasowego.

42

W tym samym dniu prezes Sądu, działając w charakterze sędziego orzekającego
w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego, wezwał Komisję do uściślenia,
czy zamierza ona wszcząć egzekucję Decyzji przed wydaniem orzeczenia
w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.

43

Pismem, które wpłynęło do Sądu tego samego dnia, Komisja poinformowała prezesa
o swojej decyzji wstrzymania się z wszczęciem egzekucji art. 5 lit. a)- c) oraz art. 6 lit
a) Decyzji, dopóki nie zostanie wydane orzeczenie w przedmiocie środków
tymczasowych.

44

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 25 czerwca 2004 r. Novell Inc. (zwana dalej
„Novell") z siedzibą w Waltham, Massachussetts (Stany Zjednoczone), reprezento
wana przez C. Thomasa, M. Levittä i V. Harrisa, solicitors, oraz adwokata
A. Müllera-Rapparda, przedłożyła wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze
interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka
tymczasowego.

45

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 30 czerwca 2004 r., RealNetworks Inc.
(zwana dalej „RealNetworks") przedłożyła wniosek o dopuszczenie do sprawy
w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie
środka tymczasowego.
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46

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 30 czerwca 2004 r., Computer &
Communications Industry Association (zwane dalej „CCIA") z siedzibą
w Waszyngtonie, DC (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez J. Flynna, QC
oraz adwokatów D. Paemena i N. Dodoo, przedłożyło wniosek o dopuszczenie do
sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu
w przedmiocie środka tymczasowego.

47

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 1 lipca 2004 r., Software & Information
Industry Association (zwane dalej „SIIA") przedłożyło wniosek o dopuszczenie do
sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu
w przedmiocie środka tymczasowego.

48

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 1 lipca 2004 r., The Computing Technology
Industry Association Inc. (zwane dalej „CompTIA") przedłożyło wniosek
o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Microsoft
w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.

49

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 2 lipca 2004 r., The Association for
Competitive Technology (zwane dalej „ACT") przedłożyło wniosek o dopuszczenie
do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Microsoft w postępowaniu
w przedmiocie środka tymczasowego.

50

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 5 lipca 2004 r., Digimpro Ltd z siedzibą
w Londynie (Zjednoczone Królestwo), TeamSystem SpA, Mamut ASA oraz CODA
Group Holdings Ltd z siedzibą w Chippenham, Wiltshire (Zjednoczone Królestwo)
przedłożyły wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po
stronie Microsoft w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.

51

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 5 lipca 2004 r., DMDsecure.com BV, MPS
Broadband AB, Pace Micro Technology pic, Quantel Ltd oraz Tandberg Television
Ltd (zwane dalej łącznie „DMDsecure.com i inni") przedłożyły wniosek
o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Microsoft
w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
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52

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 8 lipca 2004 r., IDE Nätverkskonsulterna
AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), Exor AB, T. Rogerson, zamieszkały
w Harpenden, Hertfordshire (Zjednoczone Królestwo), P. Setka, zamieszkały
w Sobeslavie (Republika Czeska), D. Tomicic, zamieszkały w Norymberdze
(Niemcy), M. Vaiasele, zamieszkały w Karlových Várach (Republika Czeska),
R. Rialdi, zamieszkały w Genui (Włochy) oraz B. Nati, zamieszkały w Paryżu
(Francja) przedłożyli wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwe
nienta po stronie Microsoft w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.

53

Pismem, które wpłynęło w dniu 13 lipca 2004 r., Free Software Foundation Europe
(zwana dalej „FSF-Europe") przedłożyła wniosek o dopuszczenie do sprawy
w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie
środka tymczasowego.

54

Powyższe wnioski o dopuszczenie do sprawy zostały doręczone stronie skarżącej
i stronie pozwanej, zgodnie z art. 116 § 1 regulaminu Sądu, które to strony,
w zależności od przypadku, przedstawiły uwagi w wyznaczonym terminie albo się
wstrzymały od ich złożenia. Microsoft, pismami z dnia 6 i 8 lipca 2004 r., wystąpiła
o utajnienie w stosunku do wszystkich podmiotów, które zostaną dopuszczone do
sprawy w charakterze interwenientów, danych zawartych w Decyzji oraz będących
przedmiotem zgody Komisji co do nieujawniania na jej stronach w Internecie.

55

Komisja w dniu 21 lipca 2004 r. przedstawiła uwagi na piśmie odnośnie do wniosku
o zastosowanie środków tymczasowych. Doręczono je Microsoft tego samego dnia.

56

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2004 r. prezes Sądu, z jednej strony, dopuścił
interwencję C o m p T I A , ACT, TeamSystem SpA, M a m u t ASA, D M D s e c u r e . c o m
i inni, jak również Exor AB, Novell, RealNetworks, CCIA i SIIA oraz, z drugiej
strony, oddalił wnioski o wstąpienie do sprawy w charakterze interwenienta złożone
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przez Digimpro Ltd, przez CODA Group Holdings Ltd, przez IDE Nätverkskon
sulterna AB, przez T. Rogersona, P. Setkę, D. Tomicica, M. Valaska, R. Rialdiego oraz
przez B. Natiego. Prezes Sądu zarządził również doręczenie jawnej wersji pism
procesowych interwenientom oraz zastrzegł sobie podjęcie decyzji odnośnie do
zasadności utajnienia.

57 W dniu 27 lipca 2004 r. prezes Sądu, działając w charakterze sędziego orzekającego
w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego, zwołał spotkanie o charakterze
nieformalnym, na które zostali zaproszeni, poza Microsoft i Komisją, interwenienci
dopuszczeni do sprawy postanowieniem prezesa Sądu z dnia 26 lipca 2004 r., jak
również FSF-Europe. W trakcie tego spotkania prezes, po pierwsze, dopuścił
tymczasowo FSF-Europe do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji
w postępowaniu w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego oraz, po drugie,
przedstawił stronom kalendarz poszczególnych etapów postępowania w przedmiocie
zastosowania środka tymczasowego.

58

Postanowieniem z dnia 6 września 2004 r. FSF-Europe została dopuszczona do
sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji.

59 Wszyscy interwenienci przedstawili uwagi na piśmie w wyznaczonym terminie.

60

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas nieformalnego spotkania w dniu
27 lipca 2004 r. Microsoft odpowiedziała w dniu 19 sierpnia 2004 r. na uwagi
Komisji z dnia 21 lipca 2004 r.

61

Pismem z dnia 31 sierpnia 2004 r. Audiobanner.com, działająca pod nazwą
handlową VideoBanner (zwana dalej „VideoBanner"), z siedzibą w Los Angeles,
Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata L. Alvizara
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Ceballosa, przedłożyła wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwe
nienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
Ponieważ żadna ze stron nie sprzeciwiła się temu wnioskowi, VideoBanner została
tymczasowo dopuszczona do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji
w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego oraz wezwana do przed
stawienia uwag bezpośrednio na posiedzeniu.

62

Komisja, w odpowiedzi na uwagi Microsoft z dnia 19 sierpnia 2004 r., przedłożyła
nowe uwagi w dniu 13 września 2004 r.

63

W dniu 13 września 2004 r. strona skarżąca oraz pozwana również przedstawiły
uwagi na piśmie odnośnie do wniosków interwencyjnych.

64

Prezes Sądu, tytułem środków proceduralnych, działając w charakterze sędziego
orzekającego w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego, zwrócił się
z pytaniami na piśmie do Microsoft, do Komisji, jak również do niektórych
interwenientów. Odpowiedzi na te pytania udzielone w wyznaczonym terminie
zostały doręczone wszystkim uczestnikom postępowania.

65

Wszyscy uczestnicy postępowania, w tym VideoBanner, przedstawili uwagi na
posiedzeniu w dniach 30 września 2004 r. i 1 października 2004 r.

66

Pismem z dnia 8 października 2004 r. RealNetworks złożyła w sekretariacie uwagi
uzupełniające, których prezes zażądał na posiedzeniu. Pozostali uczestnicy zostali
powiadomieniu o tym piśmie oraz wezwani do przedstawienia uwag w tym zakresie.
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67

Microsoft, pismem z dnia 27 października 2004, przedstawiła uwagi dotyczące pisma
RealNetworks z dnia 8 października 2004 r. Pozostali uczestnicy nie przedstawili
uwag.

68

CCIA oraz Novell, odpowiednio pismami z dnia 10 i 19 listopada 2004 r.,
powiadomili Sąd o rezygnacji z interwencji. Komisja, Microsoft oraz interwenienci
przedstawili w wyznaczonym terminie uwagi w sprawie ich rezygnacji.

69

W następstwie rezygnacji CCIA oraz Novell z interwencji w dniu 25 listopada
2004 r. zostało zwołane spotkanie o charakterze nieformalnym w obecności
wszystkich uczestników postępowania w celu omówienia skutków proceduralnych
tej rezygnacji. Protokół z tego spotkania został przekazany wszystkim uczestnikom
postępowania w dniu 26 listopada 2004 r.

Co do prawa

70

Na podstawie art. 242 WE w związku z art. 225 ust. 1 WE prezes Sądu może, jeżeli
uzna, że okoliczności tego wymagają, zarządzić zawieszenie wykonania zaskarżo
nego aktu.

71

Artykuł 104 § 2 regulaminu przewiduje, że we wniosku o zastosowanie środka
tymczasowego należy wskazać okoliczności niecierpiące zwłoki, a także podać
zarzuty prawne i faktyczne, które uzasadniają prima facie (ftimus boni iuris)
zalecenie wnioskowanego środka. Te warunki powinny być spełnione łącznie
w takim znaczeniu, że brak spełnienia jednego z nich uzasadnia oddalenie wniosku
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o zawieszenie wykonania [postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 października
1996 r. w sprawie C-268/96 P(R) SCK i FNK przeciwko Komisji, Rec. str. I-4971,
pkt 30]. Prezes dokonuje również, w razie konieczności, wyważenia istniejących
interesów (postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie
C-445/00 R Austria przeciwko Radzie, Rec. str. I-1461, pkt 73).

72

W ramach tej analizy ogółu okoliczności prezes korzysta z szerokiej swobody
uznania, którą dysponuje w celu określenia sposobu kontroli spełnienia tych
warunków z punktu widzenia szczególnych okoliczności każdego przypadku
[postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie C-393/96
P(R) Antonissen przeciwko Radzie i Komisji, Rec. str. I-441, pkt 28].

73

Zgodnie z art. 107 § 1 regulaminu „w przedmiocie wniosku rozstrzyga się w drodze
postanowienia z uzasadnieniem". Niemniej zostało sprecyzowane, że prezes nie ma
obowiązku ustosunkowania się oddzielnie do wszystkich okoliczności faktycznych
i prawnych omawianych w toku postępowania w przedmiocie środków tymczaso
wych. W szczególności wystarczy, że podstawy przyjęte przez prezesa orzekającego
w pierwszej instancji w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego uzasad
niają, z punktu widzenia okoliczności danej sprawy, postanowienie i pozwalają
Trybunałowi na dokonanie kontroli sądowej [ww. w pkt 71 postanowienie w sprawie
SCK i FNK przeciwko Komisji, pkt 52 oraz postanowienie Prezesa Trybunału z dnia
25 czerwca 1998 r. w sprawie C-159/98 P(R) Antyle Holenderskie przeciwko Radzie,
Rec. str. I-4147, pkt 70].

74

Mając na uwadze różnorodny charakter przypadków nadużywania pozycji
dominującej zarzucanego Microsoft, co wynika zresztą zarówno z systematyki
Decyzji, jak i z konstrukcji argumentacji strony skarżącej, prezes uznaje, że należy
poddać oddzielnej analizie argumenty na poparcie żądań mających na celu
zawieszenie wykonania, z jednej strony, art. 5 lit. a)-c) w związku z art. 4 Decyzji
(część poświęcona kwestii informacji dotyczących interoperacyjności) oraz, z drugiej
strony, art. 6 lit. a) w związku z tym samym art. 4 Decyzji (część poświęcona kwestii
sprzedaży wiązanej systemu operacyjnego Windows oraz programu Windows Media
Player). Analiza ta poprzedzona jest rozpoznaniem wniosku o utajnienie, wniosku
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VideoBanner o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, skutków
rezygnacji z interwencji CCIA i Novell oraz dochowania pewnych wymogów
dotyczących formy pism.

I — W przedmiocie wniosku o utajnienie

75

Na etapie postępowania w przedmiocie środka tymczasowego należy uwzględnić,
w stosunku do podmiotów dopuszczonych do sprawy w charakterze interwenien
tów, wniosek o utajnienie danych zawartych w Decyzji oraz danych będących
przedmiotem zgody Komisji co do nieujawniania w wersji dostępnej publicznie na jej
stronach w Internecie w zakresie, w jakim informacje te mogą mieć charakter tajny
lub poufny w rozumieniu art. 116 § 2 regulaminu.

II — W przedmiocie wniosku VideoBanner o dopuszczenie do sprawy w charakterze
interwenienta

76

VideoBanner, o czym mowa powyżej w pkt 61, przedłożyła wniosek o dopuszczenie
do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu
w przedmiocie środka tymczasowego.

77

Wniosek ten należy uwzględnić zgodnie z art. 40 akapit drugi Statutu Trybunału
Sprawiedliwości, mającego zastosowanie w stosunku do Sądu na podstawie art. 53
akapit pierwszy Statutu, ponieważ został on złożony zgodnie z art. 115 § 2
regulaminu, a strony nie wniosły sprzeciwu.
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III — W przedmiocie skutków rezygnacji niektórych interwenientów

78

Ponieważ CCIA i Novell zawiadomiły Sąd o cofnięciu interwencji na poparcie żądań
Komisji w ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego, prezes Sądu,
działając w charakterze sędziego orzekającego w przedmiocie zastosowania środka
tymczasowego, zwołał spotkanie o charakterze nieformalnym w obecności wszyst
kich uczestników postępowania w celu omówienia niektórych skutków procedural
nych tego wystąpienia.

79

Strony wyraziły zgodę, jak wynika z protokołu tego spotkania, na uwzględnienie:
primo, że pisma złożone przez CCIA i Novell w ramach postępowania
w przedmiocie środka tymczasowego, w tym wszystkie załączniki do ich pism oraz
ich argumentacja przedstawiona na posiedzeniu nadal będą stanowić część akt
niniejszego postępowania w przedmiocie środka tymczasowego; secundo, że wszyscy
uczestnicy oraz prezes będą mogli się oprzeć na tych pismach dla potrzeb,
odpowiednio, ich argumentacji i oceny oraz, tertio, że wszystkie pisma dołączone do
akt niniejszej sprawy stanowią przedmiot debaty między stronami.

80

Ponadto RealNetworks podniosła w swoich uwagach odnośnie do rezygnacji CCIA,
że nie miało ono uprawnienia do rezygnacji z interwencji w niniejszej sprawie.

81 W tym względzie prezes stwierdza, że nie należy do niego badanie zarzutu
podniesionego przez RealNetworks, ponieważ, po pierwsze, nie ma on kompetencji
do orzekania, czy decyzje organów zarządzających CCIA zostały podjęte zgodnie
z jego statutem, oraz, po drugie, rezygnacja CCIA została złożona zgodnie
z przepisami regulaminu Sądu.
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dochowania

pewnych

wymogów dotyczących formy

pism

Komisja oraz niektórzy interwenienci po jej stronie podnieśli, po pierwsze,
niedopuszczalność niektórych odesłań do dokumentów załączonych do skargi
Microsoft w postępowaniu głównym, po drugie, niedopuszczalność dokumentów
przedstawionych przez Microsoft w toku instancji, po trzecie, brak dowodów na
poparcie niektórych twierdzeń oraz, po czwarte, niedochowanie innych wymogów
formalnych.

W przedmiocie

odesłań do skargi

83

Komisja w uwagach z dnia 21 lipca 2004 r. wymienia enumeratywnie punkty
wniosku o zastosowanie środka tymczasowego zawierające odesłania, z jednej
strony, do skargi oraz, z drugiej strony, do dokumentów załączonych do tej skargi,
które nie zostały z kolei załączone do wniosku o zastosowanie środków
tymczasowych (załączniki A.9, A.9.1, A.9.2, A. 11, A. 12.1, A. 17, A. 18, A. 19, A.20,
A.21, A.22 oraz A.24). Komisja wywiodła z tego, że Microsoft nie mogła oprzeć się
w sposób skuteczny na tych pismach.

84

Komisja w uwagach z dnia 13 września 2004 r. dodaje, że nowe odesłania do skargi,
do których odnosi się Microsoft w swoich uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r.,
a zwłaszcza dotyczące Porozumienia w ramach Światowej Organizacji Handlu
(WTO) odnośnie do aspektów prawa własności intelektualnej związanych z handlem
(zwanego dalej „TRIPs") powinny zostać, podobnie jak te poprzednie, odrzucone.
Załączenie odpowiednich fragmentów skargi jako załączników (załącznik T.9) do
uwag nie pozwala na uznanie, że sam wniosek o zastosowanie środka tymczasowego
jest wystarczający.
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