
A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2004. március
15-i 370. ülésén előterjesztett véleménye a COMP/C-3/37.792 – Microsoft-ügyre vonatkozó előzetes

határozattervezetről

(2007/C 26/02)

A tanácsadó bizottság egyetért az alábbiakkal:

I. AZ ÜGYBEN AZ INTEROPERABILITÁST ÉRINTŐ RÉSZRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

A. A piac meghatározása

1. A Bizottság értékelésével, miszerint az érintett termékpiac a

a) a „kliens személyi számítógép operációs rendszerek”, illetve

b) a „munkacsoport szerverek operációs rendszereinek” piaca.

2. A Bizottság értékelésével, miszerint mindkét fent említett termékpiac esetében a földrajzi piac világ-
méretű; valamint

B. Erőfölény

1. A Microsoftnak erőfölénye van a „kliens személyi számítógépek operációs rendszereinek” piacán az
EK-Szerződés 82. cikkének, valamint az EGT-megállapodás 54. cikkének értelmében.

C. Erőfölénnyel való visszaélés

1. A Microsoft azáltal, hogy megtagadta a versenytársaitól az „interoperabilitásra vonatkozó információt”,
ami elengedhetetlen számukra ahhoz, hogy ténylegesen részt tudjanak venni a versenyben a munkacsoport
szerverek operációs rendszereinek piacán, visszaélt az erőfölényével a „kliens személyi számítógépek operá-
ciós rendszereinek” érintett piacán.

2. Az introperabilitásra vonatkozó információ megtagadása a Microsoft részéről a verseny megszünteté-
sével fenyeget a „munkacsoport szerverek operációs rendszereinek” piacán (ahol a Microsoft már jelentős
piaci fölényt szerzett), és a fogyasztók kárára korlátozza a műszaki fejlődést.

3. A Microsoftnak nincs objektív oka arra, hogy megtagadja az interoperabilitásra vonatkozó információ
átadását a versenytársainak.

II. AZ ÜGYBEN A MEDIA PLAYERT ÉRINTŐ RÉSZRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

A. A piac meghatározása

1. A Bizottság értékelésével, miszerint az érintett termékpiac a

a) a „kliens személyi számítógépek operációs rendszerei”, illetve

b) „valós idejű médialejátszók” (Streaming Media Players) piaca.

2. A „kliens személyi számítógépek operációs rendszerei”, illetve a „valós idejű médialejátszó” két külön-
böző termék.

3. A Bizottság értékelésével, miszerint a fent említett két termék esetében az érintett földrajzi piac világ-
méretű.

B. Erőfölény

1. A Microsoftnak erőfölénye van a „kliens személyi számítógépek operációs rendszereinek” érintett
piacán az EK-Szerződés 82. cikkének, valamint az EGT-megállapodás 54. cikkének értelmében.
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C. Erőfölénnyel való visszaélés

1. A Microsoft azáltal, hogy termékét a „Windows Media Player” rendszerrel együtt értékesíti, visszaélt az
erőfölényével a „kliens személyi számítógépek operációs rendszereinek” érintett piacán.

2. Az, hogy a Microsoft a „Windows Media Player”-t árukapcsolással értékesíti a kliens személyi számító-
gépek operációs rendszereihez, komoly kockázatot jelent a versenykizárás szempontjából, és fékezi az inno-
vációt a médialejátszók piacán.

3. A Microsoftnak nincs objektív oka arra, hogy a Windows Media Player értékesítését a kliens személyi
számítógépek eladásához kösse.

III. AZ ÜGYBEN AZ INTEROPERABILITÁST ÉS A MEDIA PLAYERT ÉRINTŐ RÉSZRE EGYARÁNT VONAT-
KOZÓ KÉRDÉSEK

A. A Microsoft eljárásának és/vagy mulasztásainak hatásai a tagállamok közti kereskedelemre

1. A Bizottság határozattervezetében szereplő, a Microsoftnak tulajdonítható eljárások és/vagy mulasz-
tások érzékelhetően befolyásolják a tagállamok és a „szerződő felek” közti kereskedelmet az EK-Szerződés
82. cikke, valamint az EGT-megállapodás 54. cikke értelmében.

B. Jogorvoslat

1. Az ügyben az interoperabilitást érintő részre vonatkozóan:

a) megfelelő az „interoperabilitásra vonatkozó információ” közzétételét előíró jogorvoslat, ahogy az részle-
tesen a határozattervezetben szerepel, valamint

b) megfelelő a jogorvoslat végrehajtását és betartását biztosító mechanizmus.

2. Az ügyben a médialejátszót érintő részre vonatkozóan:

a) megfelelő a jogorvoslat, amely szerint a Microsoftnak olyan kliens személyi számítógépeken alkalmazott
operációs rendszereket kell kínálnia a vásárlóknak, amelyekben nincs Windows Media Player, és megfele-
lőek az ezt biztosító lépések is, valamint

b) megfelelő a jogorvoslat végrehajtását és betartását biztosító mechanizmus.

C. Bírságok

1. A bírság megállapítását indokló súlyos jogsértés

a) A határozattervezetben ismertetett jogsértések bírság kiszabását indokolják;

b) A Microsoft nagyon súlyos jogsértést követett el az EK-Szerződés 82. cikke, illetve az EGT-megállapodás
54. cikke vonatkozásában; valamint

c) a határozattervezetben ismertetett visszaélések a bírság megállapítása szempontjából az EGT teljes terü-
letét érintik.

2. A bírság megállapításakor figyelembe vett időtartam

a) A határozattervezetben ismertetett, Microsoft által elkövetett jogsértések időtartama öt (5) év és öt (5)
hónap.

3. Súlyosbító vagy enyhítő körülmények

a) A bírság mértékét befolyásoló súlyosbító vagy enyhítő körülmény nincs.

IV. A tanácsadó bizottság felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a vita során felmerült valamennyi
kérdést.
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