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Presă şi informare 

INFORMARE PENTRU PRESĂ nr. 50/07 

17 iulie 2007 

PRONUNŢAREA HOTĂRÂRII ÎN CAUZA T-201/04 PREVĂZUTĂ PENTRU 17 
SEPTEMBRIE 2007 

Microsoft Corporation/Comisia Comunităţilor Europene 

Hotărârea în cauza T-201/04 Microsoft Corporation/Comisia Comunităţilor Europene va fi 
pronunţată la data de 17 septembrie 2007 la ora 9.30 în Sala Mare a Curţii de Justiţie. 

Acreditările pot fi obţinute de la Serviciul Presă şi informare al Curţii de Justiţie, 
trimiţând formularul alăturat până la data de 7 septembrie 2007, la ora 12.00 CET. 

La data de 24 martie 2004, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care a constatat că 
Microsoft a încălcat articolul 82 din Tratatul CE, săvârșind un abuz de poziţie dominantă prin 
două comportamente distincte. Comisia i-a aplicat de asemenea o amendă care se ridică la peste 
497 milioane de euro. 

Primul comportament sancţionat constă în refuzul Microsoft de a furniza concurenţilor săi 
anumite „informaţii privind interoperabilitatea” și de a autoriza utilizarea acestora pentru 
dezvoltarea și distribuirea produselor concurente ale sale, pe piaţa sistemelor de operare pentru 
servere pentru grupuri de lucru în perioada începând din luna octombrie 1998 și până la data 
adoptării deciziei. Cu titlu de măsură corectivă, Comisia a obligat Microsoft să dezvăluie oricărei 
întreprinderi care dorește să dezvolte și să distribuie sisteme de operare pentru servere pentru 
grupuri de lucru „specificaţiile” protocoalelor sale de comunicare client-server și server-server. 

Al doilea comportament sancţionat de Comisie este vânzarea legată a playerului multimedia 
Windows Media Player împreună cu sistemul de operare Windows. Comisia a considerat că 
această practică afecta concurenţa pe piaţa playerelor multimedia. Cu titlu de măsură corectivă, 
Comisia a obligat Microsoft să ofere spre vânzare o versiune a Windows fără Windows Media 
Player. 

La data de 7 iunie 2004, Microsoft a introdus în faţa Tribunalului de Primă Instanţă o acţiune 
pentru anularea acestei decizii sau reducerea substanţială a amenzii care i-a fost aplicată. 

Ședinţa în această cauză s-a ţinut de la 24 la 28 aprilie 2006. 



Limbi disponibile: BG ES CS DE EN EL FR HU IT NL PL PT RO SK SL 

Prezenta informare pentru presă este disponibilă şi la adresa internet a Curţii  
http://curia.europa.eu/ro/actu/communiques/index.htm  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl contactaţi pe Balázs Lehóczki 
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028. 

Imagini de la pronunţarea hotărârii vor fi disponibile pe EbS „Europe by Satellite“, 
serviciu pus la dispoziţie de către Comisia Europeană, Direcţia generală presă şi comunicare, 

L-2920 Luxemburg, Tel: (00352) 4301 35177  Fax: (00352) 4301 35249 
sau B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) 2 2964106  Fax: (0032) 2 2965956 

 

http://curia.europa.eu/ro/actu/communiques/index.htm


 

INFORMAŢII PRACTICE 
 
 
Un comunicat de presă va fi disponibil după pronunţarea hotărârii. 

O sală de presă dotată cu echipamente de birou (telefoane: linii analogice, linii ISDN şi Wi-
Fi) va fi pusă la dispoziţia dumneavoastră. 

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că: 

• o transmisiune în direct a pronunţării hotărârii va fi asigurată de EBS („Europe by 
Satellite”); 

• numai camerele de luat vederi ale EBS vor fi admise în sala de ședinţă; 

• presa este rugată să folosească intrarea din clădirea Thomas More, Boulevard 
Konrad Adenauer; 

• publicul este rugat să păstreze liniştea şi să rămână aşezat până la sfârşitul ședinţei; 

• utilizarea telefoanelor mobile sau a altor aparate electronice este interzisă în sala de 
ședinţă; 

• nu este permisă folosirea bliţurilor sau a altor sisteme de iluminare suplimentară; 

• nu este permis fotografilor şi cameramanilor să se deplaseze în sala de ședinţă 
pentru a face fotografii; 

• în cazul în care foarte mulţi fotografi şi cameramani îşi manifestă interesul, 
Serviciul Presă şi informare poate constitui un „pool”. 



 

ACREDITARE 

Acreditarea trebuie trimisă prin fax până la data de 7 septembrie 2007, la ora 12.00 CET, 
la numărul: (00352) 4303 2500 

Cererea priveşte: Pronunţarea hotărârii în cauza T-201/04 Microsoft/Comisie 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa secretariatului Serviciului Presă şi informare  
Tel: (00352) 4303 2035 

Nume: 

Organizaţia: 

Tip media: 

Număr de persoane: 

Numere la care puteţi fi contactat:  
Tel : 
Fax : 
E-mail : 

Solicit permisiunea de a fotografia/filma (bifaţi opţiunea necorespunzătoare):  
DA / NU 

Cererea dumneavoastră este aprobată, în lipsa unui aviz contrar al Curţii care va fi 
comunicat cu două zile înainte de data ședinţei. 

 
 


