
A meghallgató tisztviselő zárójelentése 

A COMP/C-3/37.792 – Microsoft ügyben – A 2007/53/EK bizottsági határozat 7. cikkének törlése és 
a C(2005) 2988 bizottsági határozat hatályon kívül helyezése ( 1 ) 

(2010/C 348/07) 

2004. március 24-én a Bizottság elfogadta az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke 
szerint a Microsoft Corporationnal szemben folytatott eljárásról szóló 2007/53/EK határozatát (COMP/ 
C-3/37.792 – Microsoft ügy, HL L 32., 2007.2.6., 23. o.) 

E határozat (a továbbiakban: a határozat) 7. cikke előírja egy olyan megfelelő mechanizmus létrehozását, 
amelynek segítségével a Bizottság felügyelheti, hogy a Microsoft megfelel-e a határozatban foglaltaknak. 

2005. július 28-i C(2005) 2988 határozatával (a továbbiakban: a végrehajtást felügyelő megbízottról szóló 
határozat) a Bizottság felügyeleti mechanizmust hozott létre azáltal, hogy rendelkezett a végrehajtást 
felügyelő megbízott kijelöléséről, funkcióiról és kötelezettségeiről. A végrehajtást felügyelő megbízott 
feladata, hogy segítse a Bizottságot a határozat betartásának ellenőrzésében ( 2 ). 

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 17-i ítéletében ( 3 ) jóváhagyta a határozat azon lényegi részeit, 
amelyekkel kapcsolatban a Microsoft fellebbezést nyújtott be. A Bíróság azonban megsemmisítette a hatá
rozat 7. cikkét, amennyiben az elrendeli, hogy a Microsoft nyújtson be olyan mechanizmus létrehozására 
irányuló javaslatot, amely tartalmazza egy független, a végrehajtást felügyelő megbízott kijelölését, aki a 
Bizottságtól függetlenül jogosult hozzáférni a Microsoft által nyújtott támogatáshoz, a Microsoft információ
ihoz, dokumentumaihoz, helyiségeihez és alkalmazottaihoz, valamint a Microsoft releváns termékeinek 
forráskódjához. 

Miután a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a végrehajtást felügyelő megbízottról szóló hatá
rozattal létrehozott fenti felügyeleti mechanizmus a továbbiakban már nem megfelelő annak nyomon 
követésére, hogy a Microsoft betartja-e a 2007/53/EK határozatban foglaltakat, 2009. január 28-i levelében 
tájékoztatta a Microsoftot és a megbízottat azon szándékáról, hogy a határozat 7. cikkét törli, valamint az 
ügygondnokról szóló határozatot hatályon kívül helyezi. 

A Microsoft február 10-én emailben válaszolt, anélkül hogy a tervezett határozattal kapcsolatosan észrevé
teleket tett volna. A végrehajtást felügyelő megbízott ugyanazon a napon levélben küldte meg válaszát, de a 
Bizottság határozatára vonatkozóan nem fogalmazott meg olyan véleményt, ami a felügyelet tárgyát képező 
ügyre hatással lenne. 

Véleményem szerint a Microsoftnak megküldött végső határozattervezet nem tartalmaz olyan jogi vagy 
tényszerű elemet, amely a Microsoft és a végrehajtást felügyelő megbízott részére 2009. január 28-án 
továbbított levélben nem szerepelt. 

Fentiek alapján megállapítom, hogy a jelen ügyben tiszteletben tartották a Microsoft és a végrehajtást 
felügyelő megbízott meghallgatáshoz való jogát. 

Brüsszel, 2009. február 16-án. 

Karen WILLIAMS

HU 2010.12.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 348/7 

( 1 ) Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i 2001/462/EK, 
ESZAK bizottsági határozat 15. és 16. cikkével összhangban – HL L 162., 2001.6.19., 21. o. 

( 2 ) Vö. a határozat 7. cikkével és a végrehajtást felügyelő megbízottról szóló határozat 3. cikkével. 
( 3 ) T-201/04. sz. Microsoft kontra Bizottság ügy, EBHT 2007., II-3601. o.


