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Achiziționarea Skype de către Microsoft este compatibilă cu piața internă 

Această fuziune nu restricționează concurența nici pe piața comunicațiilor prin internet publicul 
larg, nici pe cea a comunicațiilor prin internet pentru întreprinderi 

Societatea Skype furnizează servicii și software de comunicații prin internet care permit mesageria 
instant și comunicații audio și video. 

Microsoft este o societate americană care desfășoară activități care privesc în esență conceperea, 
dezvoltarea și comercializarea de software și prestarea de servicii conexe, printre care software și 
servicii de comunicații prin internet atât pentru marele public, cât și pentru utilizatori profesioniști. 

În septembrie 2011, Microsoft a notificat Comisiei concentrarea prin care intenționa să 
dobândească controlul Skype. Cisco și Messagenet, societăți care furnizau servicii și software de 
comunicații prin internet pentru întreprinderi și, respectiv, pentru marele public, au prezentat 
observații Comisiei pentru a demonstra efectele anticoncurențiale pe care le-ar avea fuziunea 
preconizată. În octombrie 2011, Comisia a declarat însă această concentrare1 compatibilă cu piața 
internă.  

Ulterior, Cisco și Messagenet au formulat în fața Tribunalului o acțiune în anulare împotriva 
deciziei Comisiei. 

În hotărârea pronunțată astăzi, Tribunalul constată mai întâi că în decizia sa, Comisia s-a limitat să 
diferențieze comunicațiile prin internet pentru publicul larg („comunicații public larg”) de 
comunicațiile pentru întreprinderi („comunicații profesionale”), fără să ia poziție cu privire la 
aspectul de a ști dacă trebuie să se identifice, în cadrul categoriei comunicațiilor public larg, 
existența unor piețe de referință mai restrânse. Astfel, ea a constatat că respectiva concentrare nu 
ridica probleme nici chiar pe cele mai reduse piețe.  

În acest context, Tribunalul consideră că deși achiziționarea Skype permite Microsoft să dețină o 
cotă cuprinsă între 80 și 90% dintr-un segment al comunicațiilor public larg, care corespunde 
comunicațiilor video efectuate prin intermediul PC-urilor care funcționează cu Windows, sistemul 
de operare dezvoltat de Microsoft, cotele de piață, precum și gradul de concentrare ridicate pe 
acest segment al pieței, nu indică o putere de piață care permite Microsoft să aducă atingere în 
mod semnificativ concurenței efective pe piața internă. 

Astfel, sectorul comunicațiilor public larg este un sector recent în plină expansiune care se 
caracterizează prin cicluri scurte de inovare și în care cote de piață mari pot fi efemere. În plus, 
întrucât Microsoft, deține prin tradiție o cotă de piață foarte puternică pe piețele de software pentru 
PC, este mai puțin prezentă pe noile platforme informatice, cum ar fi tabletele și smartphone-urile, 
a căror importanță pe piața comunicațiilor public larg crește încontinuu. Or, orice încercare de a 
majora prețurile comunicațiilor pentru utilizatorii de PC-uri i-ar putea incita să se redirecționeze 
către platforme alternative. Pe de altă parte, având în vedere că serviciile de pe această piață sunt 

                                                 
1
 Decizia C(2011) 7279 prin care se declară compatibilă cu piața internă și cu Acordul privind Spațiul Economic 

European (SEE) operațiunea de concentrare a unor întreprinderi prin care se vizează achiziționarea de către Microsoft 
Corp. a Skype (cazul COMP/M.6281 – Microsoft/Skype). 



www.curia.europa.eu 

în mod obișnuit gratuite, o politică comercială constând în a impune tarife utilizatorilor, ar risca să îi 
direcționeze pe aceștia către alți furnizori care ar continua să își ofere serviciile gratuit. 

Tribunalul constată de asemenea că pe alte platforme decât PC-urile, care funcționează cu 
Windows, operatorii concurenți ai Microsoft dețin cote de piață suficient de importante pentru a 
constitui rețele de comunicație al căror gard de utilizare și atractivitatea pentru utilizatori sunt cel 
puțin comparabile cu cele ale Skype și Microsoft, analizate împreună. 

În aceste condiții, și ținând seama de faptul că Cisco și Messagenet nu au reușit să demonstreze 
că respectiva concentrare poate să cauzeze un prejudiciu concurenței de pe piața comunicațiilor 
public larg, Tribunalul concluzionează că în ceea ce privește această piață, fuziunea examinată 
este compatibilă cu normele de concurență ale Uniunii. 

În continuare, Tribunalul respinge argumentul invocat de Cisco și Messagenet potrivit căruia, 
datorită acestei concentrări, Microsoft putea rezerva pentru produsul său pe piața 
comunicațiilor profesionale, Lync, o interoperabilitate preferențială cu Skype și cu marea bază 
de utilizatori, în detrimentul concurenților săi. 

În această privință, Tribunalul amintește în primul rând că o concentrare nu poate fi declarată 
incompatibilă cu piața internă decât dacă aduce atingere concurenței în mod direct și imediat. Or, 
realizarea interoperabilității Lync cu Skype și succesul comercializării noului produs care a rezultat 
– care ar putea permite, teoretic, Microsoft să restricționeze concurența – mai depind de o serie de 
factori despre care nu există nicio certitudine că pot surveni, toți, într-un viitor suficient de apropiat. 

În al doilea rând, Tribunalul constată că avantajele exacte și cererea reală pentru un astfel de 
produs sunt în continuare vagi. În această privință, Tribunalul observă că întreprinderile eventual 
interesate de un instrument de comunicații integrat doresc, în primul rând, să comunice cu 
consumatorii produselor și ai serviciilor lor, iar nu cu utilizatorii Skype, care nu sunt în mod necesar 
clienții lor actuali sau potențiali. În plus, Skype nu permite întreprinderilor să promoveze în mod 
activ vânzarea către utilizatorii lor, care folosesc de obicei un pseudonim și care nu pot fi contactați 
decât cu permisiunea lor prealabilă. Pe de altă parte, clienții vor putea contacta în mod liber prin 
Skype – care rămâne un produs care poate fi descărcat gratuit atât de particulari, cât și de 
utilizatorii profesioniști – întreprinderile care le vând produse și servicii fără ca acestea să fie 
obligate să își procure produsul din integrarea Lync și a Skype. 

În al treilea rând, Tribunalul subliniază că Lync se confruntă cu concurența din partea altor mari 
jucători de pe piața comunicațiilor pentru întreprinderi, precum Cisco, care singură deține o cotă de 
piață mai importantă decât Microsoft. Or, această împrejurare reduce în mod considerabil 
capacitatea Microsoft de a ridica obstacole în calea concurenței de pe această piață. 

În aceste împrejurări, Tribunalul respinge în totalitate acțiunea formulată de Cisco și de 
Messagenet. 

MENȚIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, 
în termen de două luni de la comunicarea acesteia. 

 
MENȚIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare 
dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot 
sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este 
anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin 
anularea acestuia. 
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