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az EK 82. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/C-3/37.792, Microsoft
ügy) 2004. március 24-én hozott C(2004) 900 végleges bizottsági határozat 4. cikke,
5. cikke a), b) és c) pontja, valamint 6. cikke a) pontja végrehajtásának felfüggesztése
iránt benyújtott kérelme tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGÁNAK ELNÖKE

meghozta a következő

Végzést

A jogvita előzményei

1

A Microsoft Corp. (a továbbiakban: Microsoft) különféle szoftvereket fejleszt és
forgalmaz, köztük kiszolgálókhoz (szerverekhez) és ügyfélszámítógépekhez (ún.
„kliens PC-khez") való operációs rendszereket.

2

1998. december 10-én a Kaliforniában (Egyesült Államok) székhellyel rendelkező
Sun Microsystems Inc. (a továbbiakban: Sun Microsystems), amely - egyebek közt
— kiszolgáló operációs rendszereket forgalmaz, panaszt nyújtott be a Bizottsághoz.
Panaszában a Sun Microsystems kifogásolta, hogy a Microsoft megtagadta a
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munkacsoportszerverekre készült operációs rendszerének az ügyfélszámítógépre
készült Windows operációs rendszerrel való interoperabilitásához szükséges
technológia közlését. A Sun Microsystems álláspontja szerint az általa kért
információ szükséges ahhoz, hogy versenyezni tudjon a munkacsoportszerverekre
készült operációs rendszerek piacán.

3

2000. augusztus 2-án a Bizottság közölte kifogásközlését a Microsofttal. Ez a
kifogásközlés lényegében az ügyfélszámítógépekhez való Windows operációs
rendszerek és a más forgalmazók kiszolgálókhoz való operációs rendszerei közötti
interoperabilitás („kliens-szerver interoperabilitás") egyes kérdéseivel volt kapcsola
tos.· A Microsoft 2000. november 17-én válaszolt az első — fent hivatkozott —
kifogásközlésre.

4

2001. augusztus 29-én a Bizottság második kifogásközlést küldött a Microsoftnak.
Ebben a kifogásközlésben a Bizottság megismételte a kliens-szerver interoperabilitásra vonatkozó korábbi kifogásait. A Bizottság másrészt számos, a munkacsoport
szerverek közötti interoperabilitással kapcsolatos kérdést („szerverek közötti
interoperabilitás") vetett fel. Végül a Bizottság a Windows Media Player szoftvernek
a Windows operációs rendszerbe való integrációjával kapcsolatos kérdéseket vetett
fel. Ez utóbbi kifogásközlés a Bizottság kezdeményezésére 2000 februárjában indult
vizsgálat következménye volt. A Microsoft 2001. november 16-án, válaszolt a
második kifogásközlésre.

5

2003. augusztus 6-án a Bizottság a két korábbi kifogásközlés kiegészítésére újabb
kifogásközlést küldött a Microsoft részére. A Microsoft 2003. október 17-i és 31-i
levelében válaszolt erre a kiegészítő kifogásközlésre.
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6

A Bizottság 2003. november 12-én, 13-án és 14-én meghallgatást tartott. 2003. de
cember 1-jei levelében a Microsoft írásbeli észrevételeket tett a Bizottság, a panaszos
és a harmadik felek által a meghallgatáson felvetett kérdésekkel kapcsolatban. A
Bizottság és a Microsoft közötti utolsó levélváltást követően a Bizottság
2004. március 24-én az EK 82. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/
C-3/37.792 Microsoft-ügy) határozatot hozott (a továbbiakban: a Határozat).

A megtámadott határozat

7

A Határozat szerint a Microsoft megsértette az EK 82. cikket és az Európai
Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás 54. cikkét, mivel két esetben viszszaélt erőfölényével.

8

A Bizottság először három különböző termékpiacot határozott meg, és megállapí
totta, hogy Microsoft ezekből keltőn erőfölénnyel rendelkezik. Másodszor a
Bizottság megállapította, hogy a Microsoft kétféle visszaélésszerű magatartást
folytatott a fenti piacokon. Következésképpen a Bizottság bírságot vetett ki a
Microsoftra, továbbá bizonyos korrekciós intézkedéseket írt elő.

I — A Határozatban meghatározott érintett piacok és a Microsoft két — ezek közül
való — piacon meglévő erőfölénye

A Határozatban

9

meghatározott érintett piacok

A Határozatban megállapított első termékpiac az ügyfélszámítógéphez való operá
ciós rendszerek piaca ((324)-(342) preambulumbekezdés). Az operációs rendszer
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olyan szoftvertermék, amely a számítógép alapvető funkcióit irányítja, és különféle
alkalmazások futtatását teszi lehetővé. Az ügyfélszámítógépek olyan többfunkciós
számítógépek, amelyeket arra szánnak, hogy egy személy használja őket, ugyanakkor
hálózatba is köthetők.

10 A Határozatban meghatározott második termékpiac a munkacsoportszerverekhez
való operációs rendszerek piaca ((343)-(401) preambulumbekezdés). A Határozat
szerint a „munkacsoport-szolgáltatások" olyan hálózati alapszolgáltatások, amelyeket
az iroda dolgozói a mindennapi munkában három különféle célra használnak: a
kiszolgálókon tárolt állományok megosztására, a nyomtatók megosztására, valamint
annak „irányítására", hogy a felhasználók és a felhasználói csoportok milyen módon
férhetnek hozzá a rendszerhez („a felhasználók és a felhasználói csoportok
adminisztrációja") ((53) preambulumbekezdés). Ez utóbbi szolgáltatáscsoport
különösen a hálózati források biztonságos elérésének és használatának biztosítását
foglalja magában, méghozzá először a felhasználók hitelesítése révén, másodszor
annak ellenőrzése révén, hogy azok jogosultak-e valamely meghatározott művelet
elvégzésére ((54) preambulumbekezdés).

1 1 A Határozat szerint az előző pontban meghatározott háromféle szolgáltatás szorosan
összekapcsolódik a szerverekhez való operációs rendszerekben ((56) preambulum
bekezdés). A Határozat hozzáteszi, hogy a „munkacsoportszerverekhez való
operációs rendszerek" olyan operációs rendszerek, amelyeket arra terveztek és
forgalmaznak, hogy a fenti háromféle szolgáltatást együttesen nyújtsák viszonylag
kevés ügyfélszámítógép részére, amelyek kis vagy közepes hálózathoz csatlakoznak
((53) és (345)-(368) preambulumbekezdés). A Határozat azt is megállapítja, hogy az
egyéb helyettesítő termékek keresleti oldalon mutatkozó hiányát alátámasztja
egyrészt a Microsoft árstratégiája ((369)-(382) preambulumbekezdés), másrészt a
munkacsoportszerverekhez való operációs rendszerek ügyfélszámítógépekkel való
interoperabilitásának fontossága ((383)-(386) preambulumbekezdés). A Bizottság —
miután megállapította, hogy a kínálati oldalon a munkacsoportszerverekhez való
operációs rendszereket helyettesítő termékek száma korlátozott ((388)-(400) pream
bulumbekezdés) — arra a következtetésre jutott, hogy ezek az operációs rendszerek
külön termékpiacot alkotnak.
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12 A Határozatban meghatározott harmadik piac a folyamatos lejátszásra alkalmas
(streaming) médialejátszók piaca ((402)-(425) preambulumbekezdés). A médialeját
szó olyan szoftvertermék, amely képes a hang- és képtartalmat digitális formában
olvasni, vagyis dekódolni a megfelelő adatokat, és azokat paranccsá alakítani a
hardver (hangfal, képernyő) számára. A folyamatos lejátszásra alkalmas médialeját
szók képesek az interneten „folyamatosan küldött" tartalom olvasására.

1 3 A Határozatban a Bizottság először is megállapítja, hogy a folyamatos lejátszásra
alkalmas médialejátszók az operációs rendszerektől különböző termékek ((404)(406) preambulumbekezdés), másodszor hogy ezek nem versenyeznek a folyamatos
olvasásra nem képes lejátszókkal ((407)-(410) preambulumbekezdés), harmadszor
hogy csak a hasonló funkciókkal rendelkező médialejátszók jelentenek versenyt a
Windows Media Player számára ((411)-(415) preambulumbekezdés), negyedszer
pedig azt, hogy a helyettesítő termékek száma a kínálati oldalon lényegében
korlátozott ((416)-(424) preambulumbekezdés). A Bizottság a fentiek alapján arra a
következtetésre jutott, hogy a folyamatos lejátszásra alkalmas médialejátszók külön
termékpiacot alkotnak.

14 A fent meghatározott három termékpiac földrajzi kiterjedésével kapcsolatban a
Bizottság úgy véli, hogy ezek világméretű piacok ((427) preambulumbekezdés).

A Microsoft erőfölénye az ügyfélszámítógéphez való operációs rendszerek és a
munkacsoportszerverekhez való operációs rendszerek piacán

15 Először a Bizottság megállapította, hogy a Microsoft legalább 1996 óta erőfölénnyel
rendelkezik az ügyfélszámítógépekhez való operációs rendszerek piacán, mivel piaci
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részesedése meghaladja a 90%-ot ((430)-(435) preambulumbekezdés), továbbá mivel
a piacra való belépés a közvetett hálózati hatás miatt igen jelentős korlátokba ütközik
(lásd különösen a (448)-(452) preambulumbekezdést). A Bizottság a Határozatban
megállapítja, hogy ez a közvetett hálózati hatás két tényező miatt jön létre: egyrészt
mert a végső fogyasztók azokat a platformokat szeretik, amelyeken nagyszámú
alkalmazást tudnak használni, másrészt mert a szoftvertervezők a fogyasztók
körében legnépszerűbb operációs rendszerekhez terveznek alkalmazásokat.

16 Másodszor a Bizottság megállapította, hogy a munkacsoportszerverekhez való
operációs rendszerek piacán a Microsoft részesedése — a legóvatosabb becslések
szerint is — legalább 60% ((473)-(499) preambulumbekezdés).

1 7 A Bizottság továbbá értékelte a Microsoft három fő versenytársának ugyanezen a
piacon elfoglalt helyzetét. Elsősorban a Novell társaság NetWare szoftverének piaci
részesedését, amely 10-15% között van. Másodsorban a Linux termékek piaci
részesedését, amely 5-15% van. A Linux „ingyenes" operációs rendszer, amelyet a
„GNU GPL (General Public Licence)" licencia alapján terjesztenek. A Határozat
(87) preambulumbekezdése alapján a Linux korlátozott számban alapvető operációs
rendszeri feladatokat lát el, ugyanakkor más szoftverekkel szabadon társítható a
„Linux operációs rendszer" létrehozása céljából. Ezenkívül a Linux a szintén
„GNU GPL" licencia alatt terjesztett Samba szoftverrel együtt a munkacsoport
szerverekhez való operációs rendszerek piacán is jelen van ((294), (506) és
(598) preambulumbekezdés). Harmadsorban a UNIX termékek piaci részesedése amely termékek között számos azonos jellemzőkkel bíró operációs rendszer
található ((42) preambulumbekezdés) — 5-15% között van.

18 A Bizottság ezt követően megállapította, hogy a munkacsoportszerverekhez való
operációs rendszerek piacára való belépésnek számos korlátja van ((515)(525) preambulumbekezdés), valamint hogy ez a piac kapcsolódik az ügyfélszámíII - 4478
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tógép operációs rendszerek piacához ((526)-(540) preambulumbekezdés). A
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Microsoft erőfölénnyel rendelkezik
a munkacsoportszerverekhez való operációs rendszerek piacán.

II — A Határozatban megállapított visszaélések

Valamely információ átadásának a Határozatban megállapított megtagadása

19 A Microsoft első, a Határozat (546)-(791) preambulumbekezdésében leírt viszszaélésszerű magatartása az volt, hogy a Microsoft az 1998 októbere és a Határozat
meghozatalának időpontja közötti időszakban megtagadta az „interoperabilitáshoz
szükséges információk" versenytársak részére történő átadását és az ilyen
információknak a munkacsoportszerverekhez való operációs rendszerek piacán a
Microsoft termékeivel versenyző termékek fejlesztésére és terjesztésére való
felhasználásának az engedélyezését (a Határozat 2. cikkének a) pontja). A Határozat
értelmében az „interoperabilitáshoz szükséges információkon" a „munkacsoportszerverekhez való Windows operációs rendszerekben implementált és a Windows
munkacsoportszerverek által használt, az állománnyal és nyomtatókkal kapcsolatos,
valamint a felhasználó- és felhasználócsoport-adminisztrációs szolgáltatások,
beleértve az Active Directory és a Group Policy szolgáltatások nyújtására használt
protokollok kimerítő és pontos specifikációi értendők" (a Határozat 1. cikkének
(1) bekezdése). A „protokollok" pedig „valamely Windows munkacsoport-hálózaton
belül a különböző számítógépekre telepített, a munkacsoportszerverekhez való
Windows operációs rendszerek és az ügyfélszámítógéphez való Windows operációs
rendszerek példányai közötti összeköttetésre és interaktivitásra vonatkozó szabályok
összessége" (a Határozat 1. cikkének (2) bekezdése).
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20 A fenti magatartás megállapítása céljából a Határozat kiemeli, hogy az információ
nyújtás megtagadása nem a Microsoft forráskódjának elemeire, hanem kizárólag az
érintett protokollok specifikációira vonatkozik, vagyis annak leírására, hogy mi
várható el a kérdéses szoftvertől, ellentétben a kódnak a számítógépen való
futtatásából álló „implementációval" (amelyet a jelen végzésben „megvalósításnak" is
nevezünk) ((24) és (569) preambulumbekezdés). A Bizottság ezen túlmenően
megállapította, hogy a Microsoft magatartása általános viselkedéssorozat része
((573)-(577) preambulumbekezdés), továbbá hogy ez a magatartás az információ
nyújtás korábbi szintjének csökkenését jelentette ((578)-(584) preambulumbekez
dés), a verseny megszüntetésének kockázatával jár ((585)-(692)
preambulumbekezdés), valamint a fogyasztók hátrányára negatív hatással volt a
technikai fejlődésre ((693)-(708) preambulumbekezdés). A Bizottság elvetette a
Microsoft arra vonatkozó érvelését, hogy az információnyújtás megtagadása objektív
módon igazolható volt ((709)-(778) preambulumbekezdés).

A Határozatban megállapított árukapcsolás

21 A Bizottság a Határozat (792)-(989) preambulumbekezdésében határozta meg a
Microsoft által elkövetett második visszaélést. A Bizottság álláspontja szerint ez a
magatartás abban nyilvánult meg, hogy a Microsoft az 1999 májusa és a Határozat
elfogadásának időpontja közötti időszakban az ügyfélszámítógéphez való Windows
operációs rendszer hozzáférhetőségét a Windows Media Player szoftver egyidejű
megvásárlásától tette függővé (a Határozat 2. cikkének b) pontja).

22

Ebben a tekintetben a Bizottság álláspontja szerint a Microsoft magatartása
kielégítette az EK 82. cikk értelmében vett visszaélést megvalósító árukapcsolás
megállapításához szükséges feltételeket ((794)-(954) preambulumbekezdés). Először
is: a Határozat szerint a Microsoft erőfölényben volt az ügyfélszámítógépekhez való
operációs rendszerek piacán ((799) preambulumbekezdés). Másodszor: a folyamatos
lejátszásra alkalmas médialejátszók és az ügyfélszámítógéphez való operációs
II - 4480

MICROSOFT KONTRA BIZOTTSÁG

rendszerek két külön terméknek minősülnek ((800)-(825) preambulumbekezdés).
Harmadszor: a Microsoft nem tette lehetővé, hogy a fogyasztók a Windows Media
Player nélkül vásárolják meg a Windowst ((826)-(834) preambulumbekezdés).
Negyedszer: a Bizottság álláspontja szerint az általa megállapított árukapcsolás
befolyásolja a médialejátszók piacán kialakult versenyt ((835)-(954) preambulumbe
kezdés).

23

A negyedik feltétel fennállásának vizsgálata során a Bizottság megállapította, hogy a
klasszikus árukapcsolási ügyekben a Bizottság és a közösségi bíróságok „úgy ítélték
meg, hogy ha egy önálló terméket az erőfölényben lévő termékhez kapcsolva
kínálnak eladásra, ez a versenytársakra gyakorolt kizáró hatásnak a jele"
((841) preambulumbekezdés). A Bizottság a Határozatban ugyanakkor megállapí
totta, hogy mivel a felhasználók bizonyos mértékig az internetről szereztek be a
Windows Media Playerrel versenyző médialejátszókat — néha ingyenesen —, a jelen
ügyben nem indokolt további elemzés nélkül azt feltételezni, hogy a Windows Media
Player árukapcsolása természeténél fogva versenykizáró magatartás lenne (ugyanaz a
preambulumbekezdés).

24

A további elemzés körében a Bizottság a következőket állapította meg: először is a
kérdéses árukapcsolás lehetővé tette, hogy a Windows Media Player a világon
mindenütt jelen legyen az ügyfélszámítógépeken, és e jelenlétet nem befolyásolták az
alternatív értékesítési csatornák ((843)-(877) preambulumbekezdés); másodszor
hogy ez a jelenlét arra ösztönözte a tartalomszolgáltatókat, hogy a tartalmat
Windows Media formátumban terjesszék, a szoftverfejlesztőket pedig arra, hogy a
termékeiket a Windows Media Player bizonyos funkcionalitásaira támaszkodva
fejlesszék ((879)-(896) preambulumbekezdés); harmadszor hogy a fenti jelenlét
hatással volt bizonyos kapcsolódó piacokra ((897)-(899) preambulumbekezdés);
végül negyedszer azt, hogy a rendelkezésre álló piacelemzések változatlanul jelzik azt
a tendenciát, hogy a Windows Media Player és a Windows Media formátumok
használata a fő versenytársak hátrányára történik ((900)-(944) preambulumbekez
dés). A Bizottság a fenti megfontolások alapján arra a következtetésre jutott, hogy
megalapozottan valószínűsíthető, hogy a kérdéses árukapcsolás a verseny olyan
mértékű csökkenéséhez vezetne, hogy a hatékony versenyszerkezet fenntartása nem
lenne biztosítható a közeljövőben ((984) preambulumbekezdés).
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25

Végül a Bizottság elutasította a Microsoft érveit, amelyek szerint a kérdéses
árukapcsolás egyrészt olyan mértékben növelte a hatékonyságot, amely ellensúlyozta
a Bizottság által megállapított versenyellenes hatást ((955)-(970) preambulumbekezdés), másrészt nem ösztönözte a verseny korlátozását ((971)-(977) preambulumbekezdés).

III — A Microsoft részére előírt korrekciós intézkedések és a kiszabott bírság

26

A Bizottság a Határozatban megállapított két jogsértés miatt 497 196 304 euró
összegű bírságot szabott ki (a Határozat 3. cikke).

27

Ezenkívül a Határozat 4. cikke alapján a Microsoft a Határozat 5. és 6. cikkében
foglaltak szerint köteles véget vetni a 2. cikkben meghatározott jogsértéseknek. A
Microsoft továbbá köteles tartózkodni a 2. cikkben meghatározott magatartásoktól,
valamint minden ugyanilyen vagy ezzel egyenértékű hatással járó magatartástól.

28

A Határozat 5. cikke — mint az információnyújtás Határozatban megállapított
visszaélésszerű megtagadása miatt előírt korrekciós intézkedés — a következőket írja
elő a Microsoft részére:

,,a) A Microsoft [...] a [Határozat] kézbesítésétől számított 120 napon belül köteles
hozzáférhetővé tenni az interoperabilitáshoz szükséges információkat minden
olyan vállalkozás részére, amely munkacsoportszerverekhez való operációs
rendszereket kíván forgalmazni, valamint köteles engedélyezni, hogy e
vállalkozások az interoperabilitáshoz szükséges információkat — ésszerű és
nem diszkriminatív feltételek mellett — felhasználják a munkacsoportszerve
rekhez való operációs rendszerek fejlesztéséhez és forgalmazásához.
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b) A Microsoft [...] köteles biztosítani a felfedett interoperabilitással kapcsolatos
információk szükség szerinti és haladéktalan frissítését.

c)

A Microsoft [...] a [Határozat] kézbesítésétől számított 120 napon belül köteles
olyan értékelési mechanizmust létrehozni, amely lehetővé teszi az érdekelt
vállalkozások számára, hogy hatékony módon tájékozódjanak az interoperabilitáshoz szükséges információk köréről és használatuk feltételeiről; a Microsoft
[...] ésszerű és nem diszkriminatív feltételeket írhat elő annak biztosítása
érdekében, hogy az interoperabilitáshoz szükséges információkhoz való
hozzáférést kizárólag az értékelés céljára használják fel.

[···]"

29

A Határozat 5. cikkében előírt 120 napos határidő 2004. július 27-én járt le.

30

A Határozatban megállapított árukapcsolásra vonatkozó korrekciós intézkedést
illetően a Határozat 6. cikke az alábbiak szerint rendelkezik:

,,a) A Microsoft [...] a jelen határozat kézbesítésétől számított 90 napon belül
köteles forgalomba hozni a Windows ügyfélszámítógép operációs rendszernek a
Windows Media Playert nem tartalmazó változatát. A Microsoft [...] továbbra is
jogosult a Windows ügyfélszámítógép operációs rendszert Windows Media
Playenel együtt forgalmazni;

[···]"
II - 4483

2004. 12. 22-1 VÉGZÉS - T-201/04. R. SZ. ÜGY

31 A Határozat 6. cikkében megállapított 90 napos határidő 2004. június 28-án járt le.

Az Egyesült Államok antitrösztjogának megsértése miatt indított eljárás

32

A Bizottság vizsgálatával egyidejűleg vizsgálat indult a Microsoft ellen az egyesült
államokbeli antitrösztjog megsértése miatt.

33

1998-ban az Amerikai Egyesült Államok és 20 szövetségi állam eljárást indított a
Microsoft ellen a Sherman Act alapján. Panaszuk a Microsoft által a Netscape
internetböngészője, a „Netscape Navigator", illetve a Sun Microsystems „Java"
technológiája ellen tett intézkedésekre vonatkozott. A 20 érintett szövetségi állam a
saját antitrösztjogának megsértése miatt is eljárást kezdeményezett a Microsoft ellen.

34

Miután a United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (a
továbbiakban: Court of Appeal), amelynél a Microsoft a United States District Court
for the District of Columbia (a továbbiakban: District Court) által 2000. április 3-án
hozott ítélet ellen nyújtott be fellebbezést, 2001. június 28-án meghozta az ítéletét, a
Microsoft 2001 novemberében egyezséget kötött az Amerikai Egyesült Államok
Igazságügyi Minisztériumával és kilenc állam főügyészével (Attorneys General) (a
továbbiakban: az egyesült államokbeli egyezség), amely alapján a Microsoft kétféle
kötelezettséget vállalt.

35

Először is a Microsoft kötelezettséget vállalt arra, hogy megállapítja a szerverekhez
való Windows operációs rendszerek által az „együttműködés" — vagyis az
ügyfélszámítógéphez való Windows operációs rendszerekkel való kompatibilitás
biztosítása - érdekében alkalmazott kommunikációs protokollok specifikációit,
valamint arra, hogy meghatározott feltételek mellett harmadik felek részére
licenciába adja e specifikációkat.
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36

M á s o d s z o r az egyesült államokbeli egyezség előírja, hogy a Microsoft köteles
lehetővé tenni a berendezésgyártók (OEM) és a végső fogyasztók számára a köztes
(middleware) szoftverekhez való hozzáférés engedélyezését vagy eltávolítását. A
W i n d o w s Media Player szoftver az egyesült államokbeli egyezség meghatározása
szerint a fenti termékkategóriába tartozik. A fenti rendelkezések célja annak
biztosítása, hogy az alkalmazottszoftver-fejlesztők olyan termékeket fejleszthessenek
ki és forgalmazhassanak, amelyek hibátlanul e g y ü t t m ű k ö d n e k a Windowszal.

37

Ezeket a rendelkezéseket a District Court 2002. n o v e m b e r l-jén jóváhagyta.
Ugyanezen bíróság elutasította az azon kilenc állam által javasolt korrekciós
intézkedéseket, amelyek n e m fogadták el az egyesült államokbeli egyezséget.

38

A Massachusetts állam fellebbezését követően a Court of Appeal helybenhagyta a
District Court 2004. június 30-i határozatát.

39

Az egyesült államokbeli egyezség végrehajtása érdekében 2002 augusztusában
létrehozták a Microsoft Communications Protocol Programot (a továbbiakban: az
MCPP). Az Elsőfokú Bírósághoz benyújtott iratok alapján 2002 augusztusa és 2004
júliusa között 17 licenciába vevő használta az MCPP-t.

Az eljárás

40

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. június 7-én benyújtott keresetében az
EK 230. cikk negyedik bekezdése alapján a Microsoft kérte a Határozat meg
semmisítését, illetve másodlagosan a kiszabott bírság összegének megsemmisítését
vagy jelentős mértékű csökkentését.
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41 Az Elsőfokú Bíróság Hivatalánál 2004. június 25-én nyilvántartásba vett külön
beadványban az EK 242. cikk alapján a Microsoft kérte a Határozat 4. cikke, 5. cikke
a)-c) pontja, valamint 6. cikke a) pontja végrehajtásának felfüggesztését. Ugyanezen
beadványban az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 105. cikkének 2. §-a alapján a
Microsoft kérte a fenti rendelkezések végrehajtásának az ideiglenes intézkedés iránti
kérelemről való döntés meghozataláig történő felfüggesztését.

42

Ugyanezen a napon az Elsőfokú Bíróság elnöke — mint az ideiglenes intézkedés
tekintetében döntésre jogosult bíró — felhívta a Bizottságot arra, hogy nyilatkozzék
azzal kapcsolatban, hogy szándékában áll-e a Határozatot az ideiglenes intézkedés
iránti kérelemről való döntés meghozatala előtt végrehajtani.

43

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához ugyanezen a napon érkezett levelében a Bizottság
tájékoztatta az ideiglenes intézkedésről határozó bírót, hogy az ideiglenes intézkedés
iránti kérelemről való döntés meghozataláig nem hajtja végre a Határozat 5. cikkének
a)-c) pontját, valamint a 6. cikk a) pontját.

44

A z Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. június 25-én benyújtott k é r e l m é b e n a Novell
Inc. (a továbbiakban: Novell; székhelye: Waltham, Massachussetts [Egyesült
Államok], képviselik: C. Thomas, M. Levitt, V. Harris solicitorok és A. MüllerRappard ügyvéd) kérte, hogy a Bizottság kérelmének támogatása végett beavatkoz
hassak az ideiglenes intézkedés iránti eljárásba.

45

A z Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. június 30-án benyújtott kérelmében a
RealNetworks I n c . (a továbbiakban: a RealNetworks) kérte, hogy a Bizottság
kérelmének támogatása végett beavatkozhassak az ideiglenes intézkedés iránti
eljárásba.
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46

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. június 30-án benyújtott kérelmében a
C o m p u t e r & C o m m u n i c a t i o n s Industry Association (a továbbiakban: CCIA;
székhelye: Washington, D C [Egyesült Államok], képviselik: J. Flynn QC, továbbá
D. Paemen és N. Dodoo ügyvédek) kérte, hogy a Bizottság kérelmének támogatása
végett beavatkozhassék az ideiglenes intézkedés iránti eljárásba.

47

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. július l-jén benyújtott kérelmében a
Software & Information Industry Association (a továbbiakban: SIIA) kérte, hogy a
Bizottság kérelmének támogatása végett beavatkozhassék az ideiglenes intézkedés
iránti eljárásba.

48

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. július l-jén benyújtott kérelmében a T h e
Computing Technology Industry Association Inc. (a továbbiakban: CompTIA)
kérte, hogy a Bizottság kérelmének támogatása végett beavatkozhassék az ideiglenes
intézkedés iránti eljárásba.

49

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. július 2-án benyújtott kérelmében a T h e
Association for Competitive Technology (a továbbiakban: A C T ) kérte, hogy a
Bizottság kérelmének támogatása végett beavatkozhassék az ideiglenes intézkedés
iránti eljárásba.

50

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. július 5-én benyújtott kérelmükben a
Digimpro Ltd (székhelye: London [Egyesült Királyság]), a TeamSystem SpA, a
M a m u t ASA és a C O D A G r o u p Holdings Ltd (székhelye: Chippenham, Wiltshire
[Egyesült Királyság]) kérték, hogy a Bizottság kérelmének támogatása végett
beavatkozhassanak az ideiglenes intézkedés iránti eljárásba.

51

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. július 5-én benyújtott kérelmükben a
DMDsecure.com BV, az M P S Broadband AB, a Pace Micro Technology plc, a
Quantel Ltd és a Tandberg Television Ltd (a továbbiakban együtt: DMDsecure.com
és társai) kérték, hogy a Bizottság kérelmének támogatása végett beavatkozhassanak
az ideiglenes intézkedés iránti eljárásba.
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52

Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. július 8-án benyújtott kérelmükben az IDE
Nätverkskonsulterna AB (székhelye: Stockholm [Svédország]), az Exor AB,
T. Rogerson (lakóhelye: Harpenden, Hertfordshire [Egyesült Királyság]), P. Setka
(lakóhelye: Sobeslav [Cseh Köztársaság]), D. Tomicic (lakóhelye: Nürnberg [Német
ország]), M. Valasek (lakóhelye: Karlovy Vary [Cseh Köztársaság]), R. Rialdi
(lakóhelye: Genova [Olaszország]) és B. Nati (lakóhelye: Párizs [Franciaország])
kérték, hogy a Bizottság kérelmének támogatása végett beavatkozhassanak az
ideiglenes intézkedés iránti eljárásba.

53

A 2004. július 13-án benyújtott kérelmében a Free Software Foundation Europe (a
továbbiakban: FSF-Europe) kérte, hogy a Bizottság kérelmének támogatása végett
beavatkozhassak az ideiglenes intézkedés iránti eljárásba.

54

Az eljárási szabályzat 116. cikkének 1. §-a é r t e l m é b e n a beavatkozási kérelmeket
kézbesítették a felperes és az alperes részére, amelyek — az esettől függően — vagy
észrevételt nyújtottak b e az előírt h a t á r i d ő n belül, vagy n e m tettek észrevételt. A
Microsoft 2004. július 6-i, illetve július 8-i levelében kérte, hogy az esetleges
beavatkozókkal s z e m b e n kezeljék bizalmasan a H a t á r o z a t b a n foglalt összes olyan
adatot, amelyek esetében a Bizottság elfogadta, hogy n e kerüljenek nyilvánosságra a
honlapján található változatban.

55

A Bizottság 2004. július 21-én nyújtotta b e az ideiglenes intézkedési kérelemmel
kapcsolatos észrevételeit. Az észrevételeket ugyanazon a n a p o n kézbesítették a
Microsoft részére.

56

2004. július 26-i végzésével az Elsőfokú Bíróság elnöke egyrészt engedélyezte a
beavatkozást a C o m p T I A , az A C T , a T e a m S y s t e m SpA, a M a m u t ASA, a
D M D s e c u r e . c o m és társai, az Exor AB, a Novell, a RealNetworks, a C C I A és a
SIIA részére, másrészt elutasította a Digimpro Ltd, a C O D A G r o u p Holdings Ltd, az
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IDE Nätverkskonsulterna AB, T. Rogerson, P. Setka, D. Tomicic, M. Vaiasele,
R. Rialdi és B. Nati beavatkozási kérelmét. Az Elsőfokú Bíróság elnöke továbbá
elrendelte, hogy az eljárás iratainak nem bizalmas változatát küldjék meg a
beavatkozóknak, és fenntartotta magának a jogot, hogy a bizalmas kezelés iránti
kérelem megalapozottságáról döntsön.

57

2004. július 27-én az Elsőfokú Bíróság elnöke — mint az ideiglenes intézkedés iránti
kérelemről dönteni jogosult bíró — nem hivatalos meghallgatást tartott, amelyen a
Microsoft és a Bizottság mellett az FSF-Europe, illetve azok a beavatkozók vehettek
részt, akiknek a beavatkozását az Elsőfokú Bíróság elnöke a 2004. július 26-i
végzésével megengedte. Ezen a meghallgatáson az elnök ideiglenesen engedélyezte
az FSF-Europe számára, hogy a Bizottság kérelmének támogatása végett beavatkozhassék az ideiglenes intézkedés iránti eljárásba, másrészt ismertette a felekkel a jelen
ideiglenes intézkedés iránti eljárás egyes szakaszainak menetrendjét.

58

2004. szeptember 6-i végzésével az Elsőfokú Bíróság elnöke engedélyezte az FSFEurope számára a Bizottság oldalán történő beavatkozást.

59

Mindegyik fél, akinek a beavatkozási kérelmét elfogadták, az előírt határidőn belül
benyújtotta az észrevételeit.

60

A 2004. július 27-i nem hivatalos meghallgatáson elfogadottak szerint a Microsoft
2004. augusztus 19-én válaszolt a Bizottság 2004. július 21-i észrevételeire.

61

2004. augusztus 31-i kérelmével az Audiobanner.com, kereskedelmi nevén a
VideoBanner (a továbbiakban: VideoBanner; székhelye: Los Angeles, Kalifornia
[Egyesült Államok], képviseli: L. Alvizar Ceballos ügyvéd, kérte, hogy a Bizottság
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kérelmének támogatása
eljárásba. Mivel a felek
ideiglenesen elfogadta a
észrevételeit közvetlenül

végett beavatkozhassak az ideiglenes intézkedés iránti
egyike s e m ellenezte a beavatkozási kérelmet, az elnök
VideoBanner beavatkozási kérelmét, és felszólította, hogy
a tárgyaláson adja elő.

62

A Microsoft 2004. augusztus 19-i észrevételeire válaszul a Bizottság 2004. szeptem
ber 13-án új észrevételeket terjesztett elő.

63

2004. szeptember 13-án a felperes és az alperes benyújtotta a beavatkozók
beadványaira vonatkozó írásbeli észrevételeit.

64

A pervezető intézkedések k ö r é b e n az Elsőfokú Bíróság elnöke — m i n t az ideiglenes
intézkedés iránti kérelemről dönteni jogosult bíró — írásban kérdést intézett a
Microsofthoz, a Bizottsághoz, valamint egyes beavatkozókhoz. A kérdésekre az előírt
határidőn belül adott válaszokat mindegyik félnek megküldték.

65

Mindegyik fél — a VideoBannert is beleértve — szóbeli észrevételeket adott elő a
2004. szeptember 30-án, illetve október l-jén tartott tárgyaláson.

66

2004. október 8-i levelével a RealNetworks az ideiglenes intézkedésről határozó bíró
felhívására bizonyos pontosításokat nyújtott be a Hivatalhoz. A többi felet
értesítették erről a levélről, és felhívták őket arra, hogy észrevételeiket terjesszék elő.
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67

A Microsoft 2004. október 27-i levelével terjesztett elő észrevételeket a RealNet
works 2004. október 8-i levelében foglaltakkal kapcsolatban. A többi fél n e m
terjesztett elő erre vonatkozó észrevételt.

68

A CCIA 2004. november 10-i, a Novell pedig 2004. n o v e m b e r 19-i levelében
tájékoztatta az Elsőfokú Bíróságot, hogy a jelen ügyben visszavonja a beavatkozást. A
Bizottság, a Microsoft és a többi beavatkozó az előírt határidőn belül észrevételt
terjesztett elő a beavatkozás visszavonása tekintetében.

69

A CCIA és a Novell beavatkozásának visszavonását követően 2004. november 25-én
az összes fél jelenlétében nem hivatalos meghallgatást tartottak a fenti visszavonás
eljárásjogi következményének értékelése érdekében. A fenti meghallgatás jegyző
könyvét 2004. november 26-án megküldték a felek részére.

A jogkérdésről

70 Az EK 242. cikk, illetve az EK 225. cikk (1) bekezdése alapján az Elsőfokú Bíróság —
amennyiben úgy véli, hogy a körülmények ezt indokolják — elrendelheti a
megtámadott aktus végrehajtásának felfüggesztését.

71 Az eljárási szabályzat 104. cikkének 2. §-a előírja, hogy az ideiglenes intézkedés iránti
kérelemben meg kell jelölni a sürgősségre okot adó körülményeket, valamint azokat
a ténybeli és jogi alapokat, amelyek valószínűsítik a kért ideiglenes intézkedés
szükségességét (fumus boni juris). Ezek konjunktív feltételek, vagyis bármelyik
feltétel hiánya esetén el kell utasítani a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet (a
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Bíróság elnöke által a C-268/96. P(R). sz., SCK és FNK kontra Bizottság ügyben
1996. október 14-én hozott végzés [EBHT 1996., I-4971. o.] 30. pontja). Az
ideiglenes intézkedésről határozó bíró — amennyiben szükséges — mérlegeli az
ellentétes érdekeket az ügyben (a Bíróság elnöke által a C-445/00. R. sz., Ausztria
kontra Tanács ügyben 2001. február 23-án hozott végzés [EBHT 2001., I-1461. o.]
73. pontja).

72

A fenti átfogó vizsgálat során az ideiglenes intézkedésről határozó bíró széles
mérlegelési jogkört élvez annak eldöntése során, hogy az adott ügyben milyen
módon vegye figyelembe a fenti körülményeket (a Bíróság elnöke által a C-393/96. P
(R), sz., Antonissen kontra Tanács és Bizottság ügyben 1997. január 29-én hozott
végzés [EBHT 1997., 1-441. o.] 28. pontja).

73

Az eljárási szabályzat 107. cikke 1. §-ának megfelelően ,,[a] kérelemről indokolt
végzéssel kell határozni". Ugyanakkor azt is kimondták, hogy az ideiglenes
intézkedésről határozó bíró nem köteles kifejezetten megválaszolni minden, az
ideiglenes intézkedés iránti eljárás során felvetett ténybeli vagy jogi kérdést.
Elegendő, ha az indokolás az ideiglenes intézkedésről első fokon határozó bíró
végzését az ügy körülményeire figyelemmel alátámasztja, és lehetővé teszi a Bíróság
számára a felülvizsgálatot (az SCK és FNK kontra Bizottság ügyben hozott végzés
[hivatkozás a 71. pontban] 52. pontja és a Bíróság elnöke által a C-159/98. P(R). sz.,
Holland Antillák kontra Tanács ügyben 1998. június 25-én hozott végzés
[EBHT 1998., I-4147. o.] 70. pontja).

74

Mivel a Microsoft az erőfölénnyel való visszaélésnek minősülő állítólagos
magatartásai — a Határozat szerkezete és a felperes érvelésének felépítése alapján
— különbözőek, az ideiglenes intézkedésről határozó bíró álláspontja szerint külön
kell vizsgálni egyrészt a Határozat 4. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikk a)c) pontja (az interoperabilitáshoz szükséges információkra vonatkozó rész), másrészt
a 4. cikkel összefüggésben értelmezett 6. cikk a) pontja (a Windows operációs
rendszer és a Windows Media Player szoftver árukapcsolásával foglalkozó rész)
végrehajtásának felfüggesztését alátámasztó érveket. Ezt a vizsgálatot meg kell
előznie az adatok bizalmas kezelése iránti kérelem vizsgálatának, továbbá a
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VideoBanner beavatkozási kérelme vizsgálatának, valamint elemezni kell a CCIA és
a Novell beavatkozása visszavonásának hatásait, továbbá azt, hogy az írásbeli szakasz
során betartottak-e bizonyos eljárásjogi feltételeket.

I — Az iratok bizalmas

75

kezelése iránti

kérelemről

Az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban ésszerű a Határozatban szereplő azon
adatok bizalmas kezelését biztosítani a beavatkozókkal szemben, amelyek tekinte
tében a Bizottság elfogadta, hogy a honlapján elérhető változatban nem hozza
nyilvánosságra őket, mivel az ilyen információ prima facie az eljárási szabályzat
116. cikkének 2. §-a értelmében vett titkos, illetve bizalmas információnak
tekinthető.

II — A VideoBanner

beavatkozási

kérelméről

76

A 61. pontban foglaltaknak megfelelően a VideoBanner az ideiglenes intézkedés
iránti eljárásban beavatkozás iránti kérelmet nyújtott be a Bizottság kérelmének
támogatása végett.

77

Mivel a kérelmet az eljárási szabályzat 115. cikke 2. §-ának megfelelően nyújtották
be, és mivel a felperes, illetve az alperes azt nem kifogásolták, a beavatkozást a
Bíróság alapokmánya 40. cikkének második bekezdése alapján — amely az Elsőfokú
Bíróságra az alapokmány 53. cikkének első bekezdése értelmében alkalmazandó —
meg kell engedni.
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III — A beavatkozás egyes beavatkozók általi visszavonásának hatásairól

78

Mivel a CCIA és a Novell tájékoztatták az Elsőfokú Bíróságot, hogy vissza kívánják
vonni az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban a Bizottság kérelmének támogatása
végett benyújtott beavatkozási kérelmüket, az Elsőfokú Bíróság elnöke — mint az
ideiglenes intézkedésről határozó bíró — a beavatkozás visszavonásának eljárásjogi
következményeinek vizsgálata érdekében nem hivatalos meghallgatást tartott az
összes fél jelenlétében.

79

E meghallgatás jegyzőkönyvéből következik, hogy a felek egyetértettek először is
abban, hogy a CCIA és a Novell által az ideiglenes intézkedés iránti eljárás során
benyújtott beadványok az azokhoz csatolt mellékletekkel együtt, .valamint a
tárgyaláson előadott érvelés továbbra is az ügy iratainak a részét képezze az
ideiglenes intézkedés iránti eljárásban; másodszor abban, hogy valamennyi fél és az
ideiglenes intézkedésről határozó bíró hivatkozhatnak ezekre az iratokra az
érvelésük, az elnök pedig döntésének alátámasztása érdekében; harmadszor pedig
abban, hogy a felek megvitatták az ügy irataihoz tartozó valamennyi anyagot.

80 A RealNetworks a CCIA beavatkozásának visszavonásával kapcsolatos észrevételei
ben továbbá előadta, hogy álláspontja szerint a CCIA nem volt jogosult visszavonni a
jelen ügybe való beavatkozást.

81 Ebben a tekintetben az ideiglenes intézkedésről határozó bíró előadja, hogy
álláspontja szerint nem az ő feladata a RealNetworks által előadott kifogás vizsgálata,
egyrészt mivel nincs hatásköre annak vizsgálatára, hogy a CCIA ügyvezető
szerveinek határozata szabályszerű volt-e, másrészt mivel a CCIA a beavatkozás
visszavonása iránti kérelmet az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának megfelelően
nyújtotta be.
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