
A Bizottság határozatának összefoglalója 

(2009. március 4.) 

A Microsoft Corporationnal szemben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és 
az EGT-megállapodás 54. cikke szerint indított eljárásról szóló 2007/53/EK határozat 7. cikkének 

törléséről, valamint a C(2005) 2988 végleges határozat hatályon kívül helyezéséről 

(COMP/C-3/39.792 – Microsoft ügy) 

(az értesítés a C(2009) 1361 végleges számú dokumentummal történt) 

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 348/08) 

2009. március 4-én a Bizottság határozatot fogadott el a Microsoft Corporationnel szemben az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerint indított eljárásról szóló 
2007/53/EK határozat 7. cikkének törléséről, valamint a C(2005) 2988 végleges határozat hatályon kívül helyezé
séről. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet 30. cikkének rendelkezéseivel összhangban a Bizottság ezennel közzéteszi a felek 
nevét és a határozat lényegét, tekintettel a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekére. A határozat 
megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az alábbi címen: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

(1) A Bizottság 2004. március 24-én határozatot intézett a 
Microsoft Corporationhez (a továbbiakban: Microsoft) az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 
EUMSz.) 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke 
szerinti eljárásra vonatkozóan (2007/53/EK bizottsági hatá
rozat, a továbbiakban: a határozat). E határozatában a 
Bizottság megállapította, hogy a Microsoft megsértette az 
EUMSz. 102. cikkét és az EGT-megállapodás 54. cikkét. A 
Bizottság ezenkívül számos intézkedést írt elő a szóban 
forgó jogsértések hatékony módon történő megszüntetése 
céljából. 

(2) Az irányelv 7. cikke így rendelkezik: „E határozat közzété
telétől számított 30 napon belül a Microsoft Corporation 
javaslatot nyújt be a Bizottságnak arra vonatkozóan, milyen 
megfelelő mechanizmus tudja utóbbit abban segíteni, hogy 
felügyelje a Microsoft Corporation megfelelését az említett 
határozatnak. A mechanizmus tartalmazza a Microsoft 
Corporationtól független, végrehajtást felügyelő megbízott 
személyét. Amennyiben a Bizottság úgy gondolja, hogy a 
Microsoft Corporation által javasolt felügyeleti mechanizmus 
nem megfelelő, fenntartja magának a jogot, hogy határozati 
úton írjon elő ilyesfajta mechanizmust.” 

(3) A határozat 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően és a 
Microsoft 2005. július 28-án tett javaslatainak elégtelensége 
miatt a Bizottság megküldte a Microsoftnak C(2005) 2988 
határozatát (a továbbiakban: az ügygondnokról szóló hatá
rozat), amelyben felügyeleti mechanizmust ír elő, ideértve 
egy, a végrehajtást felügyelő megbízott kijelölését. 

(4) A végrehajtást felügyelő megbízottról szóló határozattal 
összhangban 2005 októberében felügyelő megbízott kijelö
lésére került sor, aki a Bizottság felügyelete alatt, a Microsoft 
díjazásában teljesítette megbízatását. 

(5) 2004. június 7-én a Microsoft keresetet nyújtott be a 
Törvényszéken a határozat megsemmisítése céljából. 

(6) A T-201/04. sz. ügyben 2007. szeptember 17-én hozott 
ítéletében ( 1 ) (a továbbiakban: az ítélet) a Törvényszék 
megsemmisítette a határozat 7. cikkét, amely elrendelte, 
hogy a Microsoft nyújtson be olyan felülvizsgálati mecha
nizmus létrehozására irányuló javaslatot (fenntartva a jogot 
a Bizottság számára ennek előírására), amely tartalmazza 
egy, a Bizottságtól független, saját nyomozati hatáskörrel 
rendelkező, a végrehajtást felügyelő megbízott kijelölését, 
akinek díjazását a Microsoft viseli. 

(7) A végrehajtást felügyelő megbízott által nyújtott műszaki 
tanácsadáshoz hasonló minőségű tanácsadást a Bizottság 
külső műszaki szakértők révén is igénybe vehet. Ennek 
megfelelően a Bizottság úgy határozott, hogy a jövőben – 
amennyiben szükség lesz rá – ilyen külső műszaki szakértők 
bevonásával kívánja felügyelni, hogy a Microsoft megfelel-e 
a határozatban foglaltaknak. 

(8) A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglal
kozó tanácsadó bizottság 2009. február 13-án kedvező 
véleményt adott. 

(9) A 2009. március 4-i határozat törli a határozat 7. cikkét és 
hatályon kívül helyezi a végrehajtást felügyelő megbízottról 
szóló határozatot.

HU C 348/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.21. 

( 1 ) T-201/04. sz. Microsoft kontra Bizottság ügy, EBHT 2007., II-3601. o.

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

