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Az ügy tárgya 

Lényegében a Bizottság 2010. május 11-i levele végrehajtásának 
felfüggesztése iránti kérelem, amely levél megerősítette a felperes 
által a 2006. október 1-jétől 2007. szeptember 30-ig tartó 
időszakra vonatkozóan az Amisa projektet illetően, a 2006. 
január 1-jétől 2007. december 31-ig tartó időszakra vonatko
zóan pedig a Bacs és a Dirac projekteket illetően előterjesztett 
költséglistát érintő könyvvizsgálat megállapításait. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. 

2. A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz. 
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Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a Bizottság COMP/M.5529 
— Oracle/Sun Microsystems ügyben 2010. január 21-én 
hozott C(2010) 142 végleges határozatát; és 

— a Törvényszék a Bizottságot kötelezze a felperes eljárás költ
ségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes keresetével az EUMSZ 263. cikk alapján a Bizottság 
COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems ügyben 2010. 
január 21-én hozott C(2010) 142 végleges határozata azon 1. 
cikkének megsemmisítését kéri, amely a Sun Microsystems teljes 
irányításának Oracle Corporation általi megszerzését a közös 
piaccal és az EGT-Megállapodás működésével összeegyeztethe
tőnek nyilvánítja a 139/2004/EK tanácsi rendelettel ( 1 ) össz
hangban. 

A felperes keresete alátámasztására a következő jogalapokat 
terjeszti elő. 

A felperes először is előadja, hogy a Bizottság tévesen értékelte 
az Oracle biztosítékainak jellegét, és ezáltal megsértette az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkét és a korrekciós intéz
kedésekről szóló bizottsági közleményt ( 2 ). A felperes álláspontja 
szerint a Bizottság azáltal, hogy az Oracle jövőbeni magatartásra 
vonatkozó tíz biztosítékát új körülményeknek minősítette, 
amelyek minden versenyjogi aggályt eloszlathatnak, és a kifogás
emelés feltételhez nem kötött mellőzéséről szóló határozatot 
tesznek lehetővé, tévesen alkalmazta a jogot.
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