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ESIMESE ASTME KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS
22. detsember 2004*

Kohtuasjas T-201/04 R,

Microsoft Corp., asukoht Redmond, Washington (Ameerika Ühendriigid),
esindajad: advokaat J.-F. Bellis ja I. S. Forrester, QC,

hageja,

keda toetab

The Computing Technology Industry Association, Inc., asukoht Oakbrook
Terrace, Illinois (Ameerika Ühendriigid), esindajad: advokaadid G. van Gerven ja
T. Franchoo ja solicitor B. Kilpatrick,

Association for Competitive Technology, Inc., asukoht Washington, DC
(Ameerika Ühendriigid), esindajad: advokaadid L. Ruessmann ja P. Hecker,
* Kohtumenetluse keel: inglise.
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TeamSystem SpA, asukoht Pesaro (Itaalia),

Mamut ASA, asukoht Oslo (Norra),

esindaja: advokaat G. Berrisch,

DMDsecure.com BV, asukoht Amsterdam (Madalmaad),

MPS Broadband AB, asukoht Stockholm (Rootsi),

Pace Micro Technology plc, asukoht Shipley, West Yorkshire (Suurbritannia),

Quantel Ltd, asukoht Newbury, Berkshire (Suurbritannia),

Tandberg Television Ltd, asukoht Southampton, Hampshire (Suurbritannia),

esindaja: advokaat J. Bourgeois,
Exor AB, asukoht Uppsala (Rootsi), esindajad: advokaadid S. Martínez Lage,
H. Brokelman ja R. Allendesalazar Corcho,

menetlusse astujad,
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versus

Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: R. Wainwright, W. Mölls,
F. Castillo de la Torre ja P. Hellström, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress
Luxembourgis,

kostja,

keda toetab

RealNetworks, Inc., asukoht Seattle, Washington (Ameerika Ühendriigid),
esindajad: advokaadid A. Winckler, M. Dolmans ja T. Graf,

Software & Information Industry Association, asukoht Washington, DC,
esindaja: solicitor C. A. Simpson,

Free Software Foundation Europe eV, asukoht Hamburg (Saksamaa), esindaja:
advokaat C. Piana,

menetlusse astujad,
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mille esemeks on taotlus komisjoni 24. märtsi 2004. aasta otsuse K(2004) 900
(lõplik), mis käsitleb EÜ artikli 82 kohaldamise menetlust (asi COMP/C-3/37.792 —
Microsoft), artikli 4, artikli 5 punktide a-c ja artikli 6 punkti a täitmise peatamiseks,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHTU PRESIDENT

on teinud järgmise

määruse

Vaidluse taust

1Microsoft Corp. (edaspidi „Microsoft") arendab ja turustab erinevaid tarkvaratooteid, sealhulgas serverite ja personaalarvutite operatsioonisüsteeme.

2

Sun Microsystems Inc. (edaspidi „Sun Microsystems"), kelle asukoht on Californias
(Ameerika Ühendriigid) ja kes tarnib muu hulgas serverite operatsioonisüsteeme,
esitas 10. detsembril 1998 komisjonile kaebuse. Kaebuses teatas Sun Microsystems,
et Microsoft keeldus avalikustamast talle tehnoloogiat, mis teeb töörühma serverite
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operatsioonisüsteemi koostalitusvõimeliseks personaalarvutite Windowsi operatsioonisüsteemiga. Sun Microsystemsi sõnul oleks taotletud tehnoloogia olnud
vajalik, et olla konkurentsivõimeline töörühma serverite operatsioonisüsteemide
turul.

3

Komisjon saatis 2. augustil 2000 Microsoftile vastuväiteatise. Vastuväiteteatis
puudutas põhiliselt personaalarvutite Windowsi operatsioonisüsteemide ja teiste
tarnijate serverite operatsioonisüsteemide omavahelise koostalitusvõimega seotud
küsimusi (edaspidi „kliendi-serveri koostalitusvõime"). Microsoft vastas kõnealusele
esimesele vastuväiteteatisele 17. novembril 2000.

4

Komisjon saatis Microsoftile 29. augustil 2001 teise vastuväiteteatise. Kõnealuses
vastuväiteteatises kordas komisjon varasemaid kliendi-serveri koostalitusvõimet
puudutavaid väiteid. Lisaks käsitles komisjon teatavaid töörühma serverite
koostalitusvõimega seotud küsimusi (edaspidi „serveri-serveri koostalitusvõime").
Viimasena esitas komisjon teatavaid küsimusi Windows Media Playeri integreerimisest Windowsi operatsioonisüsteemi. Viimati nimetatud vastuväitest teatamine
tulenes uurimisest, mis toimus komisjoni algatusel veebruaris 2000. Microsoft vastas
teisele vastuväiteteatisele 16. novembril 2001.

5

Komisjon saatis 6. augustil 2003 Microsoftile vastuväiteteatise, millega täiendati
kahte varasemat vastuväiteteatist. Microsoft vastas kõnealusele täiendavale vastuväiteteatisele 17. ja 31. oktoobril 2003 saadetud kirjas.
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6

Komisjon korraldas ärakuulamise 12., 13. ja 14. novembril 2003. Microsoft esitas
1. detsembri 2003. aasta kirjas kirjalikke märkusi küsimustele, mille esitasid
ärakuulamisel komisjon, kaebuse esitaja ja huvitatud kolmandad isikud. Pärast
komisjoni ja Microsofti vahelist viimast kirjavahetust võttis komisjon 24. märtsil
2004 vastu otsuse, mis käsitleb EÜ artikli 82 kohaldamise menetlust juhtumis
COMP/C-3/37.792 - Microsoft (edaspidi „otsus").

Otsus

7

Otsuse kohaselt rikkus Microsoft EÜ artiklit 82 ja Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) lepingu artiklit 54, sest ta kuritarvitas kaks korda turgu valitsevat seisundit.

8

Kõigepealt määratles komisjon kolm eraldi tooteturgu ja leidis, et Microsoftil oli
neist kahel turgu valitsev seisund. Teiseks tegi komisjon kindlaks, et Microsoft pani
neil turgudel toime kaks kuritarvitust. Seetõttu määras komisjon Microsoftile trahvi
ja teatavad parandusmeetmed.

I — Otsuses määratletud asjaomased turud ja Microsofti turgu valitsev seisund
kahel asjaomasel turul

Otsuses määratletud asjaomased turud

9

Otsuses määratletud esimene tooteturg on personaalarvutite operatsioonisüsteemide turg (põhjendused 324-342). Operatsioonisüsteem on tarkvaratoode, mis
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kontrollib arvuti põhifunktsioone ja võimaldab kasutajal kõnealuse arvuti kasutamist
ning rakenduste käivitamist selles. Personaalarvutid on multifunktsionaalsed, mis on
mõeldud kasutamiseks ühele isikule ja mida võidakse ühendada võrku.

10 Teine otsuses määratletud turg on töörühma serverite operatsioonisüsteemide turg
(põhjendused 343-401). Otsuses määratletakse „töörühma teenused" põhivõrku
kuuluvate teenustena, mida kontoritöötajad kasutavad oma igapäevatöös ja mille
hulka kuuluvad kolme erinevat liiki teenused ehk esiteks serverites salvestatud
failide ühiskasutus, teiseks printerite ühiskasutus ja kolmandaks kasutajate ning
kasutajarühmade võrguteenustele juurdepääsu viisi „haldamine" („kasutajate ning
kasutajarühmade haldamine") (põhjendus 53). Viimati nimetatud teenuste liik
seisneb peamiselt selles, et tagatakse võrguressurssidele turvaline juurdepääs ja
kasutamine esiteks kasutajaid autentides ja seejärel kontrollides, kas neil on õigus
sooritada teatavat toimingut (põhjendus 54).

1 1 Otsuse kohaselt on eelmises punktis määratletud kolm teenuste liiki tihedalt
üksteisega seotud serverite operatsioonisüsteemides (põhjendus 56). Selles osas lisab
otsus, et „töörühma serverite operatsioonisüsteemid" on operatsioonisüsteemid, mis
on projekteeritud ja mida turustatakse integreeritult kolme liiki teenuste
pakkumiseks suhteliselt väiksele arvule personaalarvutitele, mis on ühendatud
väiksesse või keskmise suurusega võrku (põhjendused 53 ja 345-368). Otsuses
sedastatakse veel, et teiste asendustoodete puudumist nõudluse osas kinnitab
Microsofti hinnastrateegia (põhjendused 369-382) ning töörühma serverite
operatsioonisüsteemi ja personaalarvutite omavahelise koostalitusvõime tähtsus
(põhjendused 383-386). Kuna komisjon leidis veel, et asendustoodete pakkumine oli
töörühma serverite operatsioonisüsteemide osas piiratud (põhjendused 388-400),
järeldas ta sellest, et see moodustab eraldi tooteturu.
II - 4476

MICROSOFT V. KOMISJON

12 Otsuses määratletud kolmas turg on pidevat andmete vastuvõttu võimaldavate
multimeediapleierite turg (põhjendused 402-425). Multimeediapleier on tarkvaratoode, mis on võimeline lugema heli ja pilti digitaalses vormis ehk dekodeerima
vastavaid andmeid ja muundama need käskudeks riistvarale (valjuhääldid, ekraan).
Multimeediapleierid, mis võimaldavad pidevat andmete vastuvõttu, suudavad lugeda
Interneti vahendusel „pidevalt edastatavat" sisu.

13 Komisjon leiab otsuses kõigepealt, et andmete pidevat vastuvõttu võimaldavad
multimeediapleierid erinevad operatsioonisüsteemidest (põhjendused 404-406),
teiseks, et kõnealused tooted ei ole selliste pleierite konkurentsialase surve all, mis
ei võimalda andmete pidevat vastuvõttu (põhjendused 407-410), kolmandaks, et
üksnes sarnaste funktsioonidega multimeediapleierid avaldavad konkurentsialast
survet Windows Media Playerile (põhjendused 411-415), ja neljandaks leiab
komisjon põhiliselt, et pakkumise seisukohast on asendustoodete pakkumine väike
(põhjendused 416-424). Komisjon järeldab kõnealustest asjaoludest, et pidevat
vastuvõttu võimaldavad multimeediapleierid moodustavad eraldi tooteturu.

1 4 Komisjon leiab, et eespool määratletud kolm tooteturgu on geograafiliselt
ülemaailmse ulatusega (põhjendus 427).

Microsofii turgu valitsev seisund personaalarvutite operatsioonisüsteemide turul ja
töörühma serverite operatsioonisüsteemide turul

15 Komisjon sedastab esiteks, et Microsoftil on personaalarvutite operatsioonisüsteemide turul olnud turgu valitsev seisund vähemalt alates 1996. aastast, mis tuleneb
II - 4477

MÄÄRUS 22.12.2004 — KOHTUASI T-201/04 R

eelkõige sellest, et tema turuosa on olnud üle 90% (põhjendused 430-435), ja sellest,
et kaudsete võrgumõjude tõttu on olnud väga märkimisväärsed sisenemistõkked
turule (vt eelkõige põhjendused 448-452). Komisjon täpsustab otsuses, et
kõnealused kaudsed võrgumõjud tulenevad kahest tegurist ehk esiteks sellest, et
tarbijad hindavad platvorme, millel nad saavad kasutada palju erinevaid rakendusi, ja
teiseks sellest, et tarkvara programmeerijad töötavad välja rakendusi personaalarvutite operatsioonisüsteemide jaoks, mis on tarbijate hulgas kõige populaarsemad.

16 Teiseks leiab komisjon, et Microsofti turuosa töörühma serverite operatsioonisüsteemide turul on konservatiivsel hinnangul vähemalt 60% (põhjendused 473-499).

17 Samuti hindas komisjon Microsofti kolme peamise konkurendi seisundit kõnealusel
turul. Esiteks on Novellil oma NetWare tarkvaraga 10-15%-line turuosa. Teiseks on
Linuxi toodetel 5-15%-line turuosa. Linux on „vaba" operatsioonisüsteem, mida
levitatakse litsentsiga „GNU GPL" (General Public Licence). Otsuse 87. põhjendusest
nähtub, et Linux sooritab piiratud hulgal operatsioonisüsteemiga seotud põhiülesandeid, kuid et seda võidakse ühendada teiste programmidega Linuxi operatsioonisüsteemi loomiseks. Linux on töörühma serverite operatsioonisüsteemide turul
esindatud Samba tarkvaraga, mida samuti levitatakse litsentsiga „GNU GPL"
(põhjendused 294, 506 ja 598). Kolmandaks moodustavad 5-15%-lise turuosa
UNIX-tooted, mis hõlmavad mitut teatavat ühiste omadustega operatsioonisüsteemi
(põhjendus 42).

18 Komisjon leiab seejärel, et töörühma serverite operatsioonisüsteemide turul on
mitmed sisenemistõkked turule (põhjendused 515-525) ja erilised seosed personaalarvutite operatsioonisüsteemide turuga (põhjendused 526-540). Komisjon
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järeldab sellest, et Microsoftil on turgu valitsev seisund töörühma serverite
operatsioonisüsteemide turul.

II — Otsuses määratletud kuritarvitus

Otsuses sedastatud keeldumine

19 Esimene otsuse põhjendustes 546-791 kirjeldatud kuritarvitus seisnes Microsofti
keeldumises edastada oma konkurentidele perioodil alates 1998. aasta oktoobrist
kuni otsuse tegemiseni „koostalitusvõimealast teavet" ja lubada selle kasutamist
toodete arendamiseks ja turustamiseks, mis konkureerivad tema enda toodetega
töörühma serverite operatsioonisüsteemide turul (otsuse artikli 2 punkt a). Otsuse
järgi tähendab „koostalitusvõimealane teave" „ammendavaid ja õigeid spetsifikatsioone kõigist töörühma serverite Windowsi operatsioonisüsteemides [kasutavatest]
protokollidest, mida kasutavad Windowsi töörühma serverid, et osutada Windowsi
töörühma võrkudele failide ja printimise ühiskasutuse teenuseid ning kasutajate ja
kasutajarühmade haldamisteenuseid, sealhulgas Windowsi domeeni kontrollteenuseid, Active Directory kataloogiteenuseid ja Group Policy teenuseid" (otsuse artikli 1
lõige 1). „Protokollid" on määratletud „ühendamise ja interaktsiooni reeglite
kogumina töörühma serverite Windowsi operatsioonisüsteemide ja Windowsi
töörühma võrkudes olevatesse erinevatesse arvutitesse installeeritud personaalarvutite Windowsi operatsioonisüsteemide erinevate kasutusjuhtumite vahel" (otsuse
artikli 1 lõige 2).
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20 Sellise käitumise sedastamiseks rõhutatakse otsuses eelkõige asjaolu, et kõnealune
keeldumine ei puuduta Microsofti lähtekoodi osi, vaid üksnes kõnealuste
protokollide spetsifikatsioone ehk kirjeldust sellest, mida kõnealuselt tarkvaralt
oodatakse, vastupidi „teostamisele" (mida käesolevas määruses nimetatakse ka
„realiseerimiseks" või „elluviimiseks"), mis seisneb arvuti poolses koodi kasutamises
(põhjendused 24 ja 569). Komisjon leiab ühtlasi, et Microsofti käitumine oli osa
üldisest käitumisliinist (põhjendused 573-577), mis tähendab varasemate tarnetasemete vähendamist (põhjendused 578-584), tekitab konkurentsi kõrvaldamise ohu
(põhjendused 585-692) ja mõjutab negatiivselt tehnika arengut, mis on tarbijatele
kahjulik (põhjendused 693-708). Komisjon lükkab ka tagasi Microsofti argumendid,
mille kohaselt on tema keeldumine objektiivselt põhjendatud (põhjendused 709778).

Otsuses sedastatud seotud müük

21 Komisjon sedastab Microsofti teise kuritarvituse, mida kirjeldatakse otsuse
põhjendustes 792-989. Komisjoni sõnul seisneb kõnealune käitumine selles, et
Microsoft seadis perioodil alates 1999. aasta maist kuni otsuse tegemiseni
personaalarvutite Windowsi operatsioonisüsteemi kättesaadavuse tingimuseks
Windows Media Playeri samaaegse omandamise (otsuse artikli 2 punkt b).

22 Komisjon leiab sellega seoses, et Microsofti käitumine vastab tingimustele, mille
kohaselt saab sedastada, et tegemist on kuritarvitava seotud müügiga EÜ artikli 82
tähenduses (põhjendused 794-954). Otsuse kohaselt on Microsoftil esiteks turgu
valitsev seisund personaalarvutite operatsioonisüsteemide turul (põhjendus 799).
Teiseks peetakse otsuses andmete pidevat vastuvõttu võimaldavaid multimeediapleiereid ja personaalarvutite operatsioonisüsteeme eraldi toodeteks (põhjenduII - 4480
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sed 800-825). Kolmandaks sedastatakse otsuses, et Microsoft ei anna tarbijatele
võimalust osta Windowsi ilma Windows Media Playerita (põhjendused 826-834).
Neljandaks leiab komisjon, et tema sedastatud seotud müük mõjutab konkurentsi
multimeediapleierite turul (põhjendused 835-954).

23

Kõnealuse neljanda tingimuse olemasolu analüüsimisel märgib komisjon, et
klassikalise seotud müügi juhtumite puhul on komisjon ja ühenduse kohus „leidnud,
et eraldi toote seotud müük koos valitseva tootega on märk kõrvaldamismõjust,
mida selline käitumine konkurentidele avaldab" (põhjendus 841). Komisjon on
otsuses siiski leidnud, et kuna kasutajad saavad teataval määral Windows Media
Playeriga konkureerivaid multimeediapleiereid Internetist ja mõnikord isegi tasuta,
on käesolevas asjas alust mitte eeldada ilma täiendava analüüsita, et Windows Media
Playeri seotud müük oleks käitumine, mis võib oma laadilt konkurentsi piirata (sama
põhjendus).

24

Kõnealuse täiendava analüüsi raames leiab komisjon esiteks, et kõnealune seotud
müük annab Windows Media Playerile ülemaailmse kohaloleku personaalarvutites,
ja seda kohalolekut ei saa muuta küsitavaks alternatiivsete turustuskanalitega
(põhjendused 843-877), teiseks, et kõnealune kohalolek paneb ühelt poolt
sisuteenuse pakkujaid levitama vastavat sisu Windows Media formaadis ja teiselt
poolt rakenduste tootjaid programmeerima tooteid nii, et need tuginevad Windows
Media Playeri teatavatele funktsioonidele (põhjendused 879-896), kolmandaks, et
selline kohalolek mõjutab teatavaid naaberturge (põhjendused 897-899), ja veel
neljandaks, et kättesaadavad turu-uuringud tõendavad üheselt suundumust, et
Windows Media Player ja Windows Media formaate kasutatakse üha rohkem nende
tähtsamate konkurentide kahjuks (põhjendused 900-944). Komisjon järeldab
kõnealustest erinevatest asjaoludest, et esineb mõistlik tõenäosus, et kõnealune
seotud müük põhjustab konkurentsi nõrgenemist nii, et tõhusa konkurentsi
struktuuri säilitamist ei saa lähitulevikus enam tagada (põhjendus 984).
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25

Viimasena lükkab komisjon tagasi Microsofti põhjendused, mille kohaselt esiteks
tekib kõnealusest seotud müügist tõhusus, mis heastab komisjoni sedastatud
konkurentsivastased mõjud (põhjendused 955-970), ja teiseks ei õhuta seotud müük
konkurentsi piiramist (põhjendused 971-977).

III — Parandusmeetmed ja Microsoftile määratud trahv

26

Komisjoni otsuses sedastatud kahe kuritarvituse eest määrati 497 196 304 euro
suurune trahv (otsuse artikkel 3).

27

Otsuse artikli 4 kohaselt on Microsoft kohustatud lõpetama artiklis 2 sedastatud
kuritarvitused vastavalt otsuse artiklites 5 ja 6 ettenähtud tingimustele. Microsoft on
kohustatud hoiduma artiklis 2 kirjeldatud käitumise kordamisest ning hoiduma
igasugusest käitumisest, millel on samasugune või sarnane eesmärk või mõju.

28

Esimese sedastatud kuritarvitava keeldumise parandamiseks kohustab otsuse
artikkel 5 Microsofti võtma järgmisi meetmeid:

,,a) Microsoft [...] avalikustab 120 päeva jooksul alates [otsuse] teatamisest
koostalitusvõimealase teabe kõigile ettevõtjatele, kes soovivad arendada ja
turustada töörühma serverite operatsioonisüsteeme, ja lubab neil ettevõtjatel
kasutada seda teavet mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel töörühma
serverite operatsioonisüsteemide arendamiseks ja turustamiseks;
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b) Microsoft [...] korraldab, et koostalitusvõimealast teavet ajakohastatakse kohe,
kui vajalik ja mõistliku aja jooksul;

c) Microsoft kehtestab 120 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest
hindamissüsteemi, mis võimaldab huvitatud ettevõtjatel end tõhusalt kurssi
viia koostalitusvõimealase teabe ulatuse ja kasutustingimustega; Microsoft [...]
võib kehtestada mõistlikke ja mittediskrimineerivaid tingimusi, et tagada, et
sellega seoses on antud juurdepääs üksnes hindamise eesmärgil.

[...]" [mitteametlik tõlge]

29

Otsuse artiklis 5 ettenähtud 120-päevane tähtaeg lõppes 27. juulil 2004.

30

Otsuses sedastatud kuritarvitava seotud müügi parandamismeetmena kohustab
otsuse artikkel 6 järgmist:

,,a) Microsoft [...] pakub 90 päeva jooksul alates käesoleva otsuse teatavakstegemisest täielikult toimivat Windowsi operatsioonisüsteemi versiooni personaalarvutitele, mis ei sisalda Windows Media Playerit. Microsoft [...] säilitab õiguse
pakkuda Windowsi operatsioonisüsteemi personaalarvutitele koos Windows
Media Playeriga.

[...]" [mitteametlik tõlge]
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31 Otsuse artiklis 6 ettenähtud 90-päevane tähtaeg lõppes 28. juunil 2004.

Ameerika Ühendriikide konkurentsiõiguse rikkumisega seotud menetlus

32

Samal ajal kui komisjon viis läbi uurimist, viidi Microsofti suhtes läbi ka Ameerika
Ühendriikide konkurentsiõiguse rikkumist puudutav uurimine.

33

Ameerika Ühendriigid ja selle 20 osariiki esitasid 1998. aastal Microsofti vastu
Sherman Aeti alusel hagi. Nende hagi puudutas meetmeid, mida Microsoft oli
võtnud Netscape'i Interneti-brauseri Netscape Navigator ja Sun Microsystemsi
tehnoloogia Java vastu. 20 kõnealust osariiki esitasid Microsofti vastu ka hagid nende
oma konkurentsiõiguse rikkumise eest.

34

Pärast seda, kui United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit
(edaspidi „apellatsioonikohus"), kellele Microsoft oli esitanud apellatsioonkaebuse
United States District Court for the District of Columbia (edaspidi „District Court")
3. aprilli 2000. aasta otsuse peale, tegi oma otsuse 28. juunil 2001, sõlmis Microsoft
2001. aasta novembris Ameerika Ühendriikide justiitsministri ja üheksa osariigi
Attorney Generaliga kokkuleppe (edaspidi „Ameerika Ühendriikide kokkulepe"),
millega Microsoft võttis endale kahte liiki kohustusi.

35

Esiteks nõustus Microsoft koostama Windowsi operatsioonisüsteemis kasutatud
sideprotokollide spetsifikatsioone serveritele, et need oleksid „koostalitusvõimelised"
ehk ühilduksid personaalarvutite Windowsi operatsioonisüsteemidega, ning nõustus
kindlaksmääratud tingimustel andma kolmandatele isikutele spetsifikatsioonide
kohta litsentsid.
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36

Teiseks nähakse Ameerika Ühendriikide kokkuleppes ette, et Microsoft peab lubama
originaalseadmete tootjatel ja lõpptarbijatel aktiveerida või tühistada juurdepääsu
oma vahetarkvarale (middleware). Windows Media Player on üks sellesse rühma
kuuluv toode, nagu seda Ameerika Ühendriikide kokkuleppes määratletakse.
Kõnealuste sätete eesmärk on tagada, et vahetarkvara tarnijad suudaksid välja
töötada ja turustada tooteid, mis toimiksid Windowsiga nõuetekohaselt.

37

District Court jõustas kõnealused sätted 1. novembril 2002. Lisaks lükkas kõnealune
kohus tagasi parandusmeetmeid puudutavad ettepanekud, mille olid esitanud
üheksa osariiki, kes ei nõustunud Ameerika Ühendriikide kokkuleppega.

38 Massachusettsi osariik esitas kaebuse apellatsioonikohtule, kes kinnitas District
Courti otsuse 30. juunil 2004.

39

Microsoft Communications Protocol Program (edaspidi „MCPP") võeti kasutusele
2002. aasta augustis Ameerika Ühendriikide kokkuleppe täitmiseks. Esimese Astme
Kohtule esitatud dokumentidest nähtub, et 2002. aasta augusti ja 2004. aasta juuli
vahel said MCPP-st kasu 17 litsentsisaajat.

Menetlus

140 Microsoft esitas EÜ artikli 230 neljanda lõigu alusel hagiavalduse, mis saabus
Esimese Astme Kohtu kantseleisse 7. juunil 2004, paludes tühistada otsus või teise
võimalusena tühistada määratud trahv või vähendada oluliselt trahvi suurust.
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41 Microsoft esitas EÜ artikli 242 alusel samuti taotluse, mis saabus Esimese Astme
Kohtu kantseleisse 25. juunil 2004, otsuse artikli 4, artikli 5 punktide a-c ja artikli 6
punkti a täitmise peatamiseks. Selle dokumendiga taotles Microsoft ka Esimese
Astme Kohtu kodukorra artikli 105 lõike 2 alusel samade sätete täitmise peatamist
kuni ajani, mil on tehtud otsus ajutiste meetmete kohaldamise taotluse kohta.

42

Samal päeval palus Esimese Astme Kohtu president ajutiste meetmete kohaldamise
üle otsustava kohtunikuna komisjonil täpsustada, kas ta kavatseb jätkata otsuse
sundtäitmist enne, kui otsus ajutiste meetmete kohaldamise taotluse kohta on
tehtud.

43

Samal päeval saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse kiri, milles komisjon teatas
ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustavale kohtunikule, et ta on otsustanud
otsuse artikli 5 punktide a-c ja artikli 6 punkti a sundtäitmist mitte jätkata ajal, mil
ajutiste meetmete kohaldamise menetlus on pooleli.

44

Novell Inc. (edaspidi „Novell"), asukoht Waltham, Massachussets (Ameerika
Ühendriigid), esindajad: solicitor C. Thomas, solicitor M. Levitt, solicitor V. Harris
ja advokaat A. Müller-Rappard, esitas 25.juunil 2004 Esimese Astme Kohtule
avalduse ajutiste meetmete kohaldamise menetlusse astumiseks komisjoni nõuete
toetuseks.

45

RealNetworks Inc. (edaspidi „RealNetworks") esitas 30. juunil 2004 avalduse ajutiste

meetmete kohaldamise menetlusse astumiseks komisjoni nõuete toetuseks.
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46

Computer & Communications Industry Association (edaspidi „CCIA"), asukoht
Washington, DC (Ameerika Ühendriigid), esindajad: J. Flynn, QC ja advokaadid
D. Paemen ja N. Dodoo, esitas 30. juunil 2004 Esimese Astme Kohtule avalduse
ajutiste meetmete kohaldamise menetlusse astumiseks komisjoni nõuete toetuseks.

47

Software & Information Industry Association (edaspidi „SIIA") esitas 1. juulil 2004
Esimese Astme Kohtule avalduse ajutiste meetmete kohaldamise menetlusse
astumiseks komisjoni nõuete toetuseks.

48

The Computing Technology Industry Association Inc. (edaspidi „CompTIA") esitas
1. juulil 2004 Esimese Astme Kohtule avalduse ajutiste meetmete kohaldamise
menetlusse astumiseks Microsofti nõuete toetuseks.

49

The Association for Competitive Technology (edaspidi „ACT") esitas 2. juulil 2004
Esimese Astme Kohtule avalduse ajutiste meetmete kohaldamise menetlusse
astumiseks Microsofti nõuete toetuseks.

50

Digimpro Ltd, asukoht London (Ühendkuningriik), TeamSystem SpA, Mamut ASA
ja CODA Group Holdings Ltd, asukoht Chippenham, Wiltshire (Ühendkuningriik),
esitasid 5. juulil 2004 Esimese Astme Kohtule avalduse ajutiste meetmete
kohaldamise menetlusse astumiseks Microsofti nõuete toetuseks.

51

DMDsecure.com BV, MPS Broadband AB, Pace Micro Technology pic, Quantel Ltd
ja Tandberg Television Ltd (edaspidi ühiselt „DMDsecure.com jt") esitasid 5. juulil
2004 Esimese Astme Kohtule avalduse ajutiste meetmete kohaldamise menetlusse
astumiseks Microsofti nõuete toetuseks
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52

IDE Nätverkskonsulterna AB, asukoht Stockholm (Rootsi), Exor AB, T. Rogerson,
elukoht Harpenden, Hertfordshire (Ühendkuningriik), P.Setka, elukoht Sobeslav
(Tšehhi Vabariik), D. Tomicic, elukoht Nürnberg (Saksamaa), M. Vaiaseli, elukoht
Karlovy Vary (Tšehhi Vabariik), R. Rialdi, elukoht Genova (Itaalia) ja B. Nati, elukoht
Pariis (Prantsusmaa) esitasid 8. juulil 2004 Esimese Astme Kohtule avalduse ajutiste
meetmete kohaldamise menetlusse astumiseks Microsofti nõuete toetuseks.

53

Free Software Foundation Europe (edaspidi „FSF-Europe") esitas 13. juulil 2004
Esimese Astme Kohtule avalduse ajutiste meetmete kohaldamise menetlusse
astumiseks komisjoni nõuete toetuseks.

54 Menetlusse astumise avaldused toimetati hagejale ja kostjale kätte kodukorra
artikli 116 lõike 1 kohaselt, kes sõltuvalt olukorrast esitasid tähtaegselt oma
märkused või ei esitanud märkusi. Microsoft palus 6. ja 8. juuli 2004. aasta kirjas
kõikide menetlusse astumiseks loa saanud poolte suhtes otsuses sisalduvate andmete
konfidentsiaalset käsitlemist, mille osas nõustus komisjon sellega, et neid ei
avalikustata komisjoni veebilehel.

55 Komisjon esitas oma kirjalikud märkused ajutiste meetmete kohaldamise taotluse
kohta 21. juulil 2004. Microsofti teavitati nendest samal päeval. .

56 Esimese Astme Kohtu president tegi 26. juulil 2004 määruse, millega ta esiteks andis
loa menetlusse astumiseks CompTIA-le, ACT-le, TeamSystem SpA-le, M a m u t
ASA-le, DMDsecure.com jt-le, Exor AB-le, Novellile, RealNetworksile, CCIA-le ja
SIIA-le ning teiseks jättis rahuldamata Digimpro Ltd, CODA Group Holdings Ltd,
II - 4488

MICROSOFT V. KOMISJON

IDE Nätverkskonsulterna AB, T. Rogersoni, P. Setka, D. Tomicici, M. Vaiasela,
R. Rialdi ja B. Nati menetlusse astumise avaldused. Lisaks nõudis Esimese Astme
Kohtu president, et menetlusse astujatele toimetataks kätte mittekonfidentsiaalne
versioon menetlusdokumentidest, ja otsustas, et otsus konfidentsiaalsena käsitlemise
taotluse põhistatuse kohta tehakse edaspidi.

57 Esimese Astme Kohtu president korraldas 27. juulil 2004 ajutiste meetmete
kohaldamise üle otsustava kohtunikuna mitteametliku koosoleku, kuhu lisaks
Microsoftile ja komisjonile kutsuti ka pooled, kellele oli antud luba menetlusse
astumiseks Esimese Astme Kohtu presidendi 26. juuli 2004. aasta määrusega, ning
FSF-Europe. Kõnealusel koosolekul andis ajutiste meetmete kohaldamise üle
otsustav kohtunik FSF-Europe'iIe esialgu loa ajutiste meetmete kohaldamise
menetlusse astumiseks komisjoni nõuete toetuseks ja teiseks esitas pooltele
käesoleva ajutiste meetmete kohaldamise menetluse erinevate etappide ajakava.

58 FSF-Europe'iIe anti 6. septembril 2004 luba menetlusse astumiseks komisjoni nõuete
toetuseks.

59

Kõik menetlusse astumiseks loa saanud pooled esitasid oma märkused tähtaegselt.

60

Kooskõlas 27. juulil 2004. aasta mitteametlikul koosolekul otsustatuga vastas
Microsoft komisjoni 21. juuli 2004. aasta märkustele 19. augustil 2004.

61 Audiobanner.com, kes tegutses ärinimega VideoBanner (edaspidi „VideoBanner"),
asukoht Los Angeles, California (Ameerika Ühendriigid), esindaja: advokaat
L. Alvizar Ceballos, palus 31. augustil 2004 luba astuda ajutiste meetmete
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kohaldamise menetlusse komisjoni nõuete toetuseks. Kuna kumbki põhikohtuasja
pooltest ei vaielnud menetlusse astumise avaldusele vastu, anti VideoBannerile
esialgu luba menetlusse astumiseks ja paluti esitada oma märkused vahetult
kohtuistungil.

62

Komisjon esitas 13. septembril 2004 uued märkused vastusena Microsofti
19. augustil 2004 esitatud märkustele.

63

Hageja ja kostja esitasid 13. septembril 2004 ka kirjalikud märkused menetlusse
astujate seisukohtade kohta.

64 Menetlust
meetmete
teatavatele
tähtaegselt

korraldava meetmena esitas Esimese Astme Kohtu president ajutiste
kohaldamise üle otsustava kohtunikuna Microsoftile, komisjonile ja
menetlusse astujatele kirjalikke küsimusi. Kõnealustele küsimustele
antud vastustest teavitati kõiki pooli.

65

Kõikide poolte, sealhulgas VideoBanneri, märkused kuulati ära 30. septembril ja
1. oktoobril 2004 toimunud kohtuistungil.

66

RealNetworks esitas 8. oktoobril 2004 kohtukantseleile teatavaid täpsustusi, mida
ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik oli kohtuistungil palunud tal
esitada. Ülejäänud pooltele teatati kõnealusest kirjast ja neil paluti esitada selle kohta
märkusi.
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67

Microsoft esitas 27. oktoobri 2004. aasta kirjas märkusi RealNetworksi 8. oktoobri
2004. aasta kirja kohta. Ülejäänud pooled märkusi ei esitanud.

68

CCIA teatas 10. novembri 2004. aasta kirjas ja Novell 19. novembri 2004. aasta kirjas
oma loobumisest käesolevas asjas menetlusse astuda. Komisjon, Microsoft ja
menetlusse astujad esitasid märkusi kõnealuste loobumuste kohta tähtaegselt.

69

Pärast CCIA ja Novelli loobumist korraldati 25. novembril 2004 mitteametlik
koosolek, kus osalesid kõik pooled ja kus käsitleti kõnealuste loobumiste
menetluslikke tagajärgi. Kõnealuse koosoleku protokoll saadeti kõigile pooltele
26. novembril 2004.

Õiguslik käsitlus

70

Vastavalt EÜ artiklile 242 ja EÜ artikli 225 lõikele 1 võib Esimese Astme Kohus
määrata, et vaidlusaluse õigusakti kohaldamine tuleb peatada, kui tema arvates
asjaolud seda nõuavad.

71

Kodukorra artikli 104 lõike 2 kohaselt tuleb ajutiste meetmete kohaldamise taotluses
nimetada kiireloomulisust põhjendavad asjaolud ning fakti- ja õigusväited, mis
esmapilgul õigustavad (Jumus boni iuris) taotletava ajutise meetme kohaldamist.
Need tingimused on kumulatiivsed, mistõttu kohaldamise peatamise taotlus tuleb
tagasi lükata juhul, kui mõni nendest ei ole täidetud (Euroopa Kohtu presidendi
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14. oktoobri 1996. aasta määrus kohtuasjas C-268/96 P(R): SCK ja FNK v. komisjon,
EKL 1996, lk I-4971, punkt 30). Ajutisi meetmeid kohaldav kohtunik peab vastavalt
asjaoludele kaaluma ka asjaga seotud huve (Euroopa Kohtu presidendi 23. veebruari
2001. aasta määrus kohtuasjas C-445/00 R: Austria v. nõukogu, EKL 2001, lk 1-1461,
punkt 73).

72

Selle tervikliku uurimise käigus peab ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav
kohtunik kasutama talle kuuluvat laia kaalutlusõigust, et otsustada, kuidas
kõnealuseid erinevaid tingimusi tuleb kontrollida iga juhtumi konkreetsete asjaolude
suhtes (Euroopa Kohtu presidendi 29. jaanuari 1997. aasta määrus kohtuasjas
C-393/96 P(R): Antonissen v. nõukogu ja komisjon, EKL 1997, lk 1-441, punkt 28).

73

Vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 107 lõikele 1 „taotlus lahendatakse
põhistatud määrusega, mis ei kuulu edasikaebamisele". Siiski on täpsustatud, et
ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik ei pea vastama otseselt kõigile
faktilistele või õiguslikele asjaoludele, mida ajutiste meetmete kohaldamise
menetluse käigus arutati. Eelkõige piisab, kui esimeses astmes ajutiste meetmete
üle otsustava kohtuniku esitatud põhjendused põhjendavad tema määrust asjaga
seotud asjaoludest lähtuvalt ja võimaldavad Euroopa Kohtul teostada kohtulikku
järelevalvet (eespool punktis 71 viidatud määrus SCK ja FNK v. komisjon, punkt 52
ja Euroopa Kohtu presidendi 25. juuni 1998. aasta määrus kohtuasjas C-159/98 P(R):
Madalmaade Antillid v. nõukogu, EKL 1998, lk I-4147, punkt 70).

74

Kuna Microsoftile etteheidetud turgu valitseva seisundi kuritarvitused on eraldiseisvad, mis nähtub nii otsuse struktuurist kui ka hageja argumentide ülesehitusest,
peab ajutiste meetmete üle otsustav kohtunik asjakohaseks uurida eraldi argumente,
mis on esiteks esitatud otsuse artikli 5 punktide a-c koostoimes otsuse artikliga 4
(koostalitusvõimealast teavet käsitlev osa) täitmise peatamise nõude toetuseks ja
teiseks otsuse artikli 6 punkti a koostoimes sama artikliga 4 (Windowsi
operatsioonisüsteemi ja Windows Media Playeri seotud müüki käsitlev osa) täitmise
peatamise nõude toetuseks. Enne kõnealust uurimist analüüsitakse asja konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust, VideoBanneri menetlusse astumise avaldust, CCIA ja
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Novelli loobumise tagajärgi ning dokumentidega seotud teatavate vorminõuete
järgimist.

I — Asja konfidentsiaalsena käsitlemise taotlus

75 Ajutiste meetmete kohaldamise menetluses tuleb nõustuda, et otsuses sisalduvad
andmed, mille osas komisjon on nõustunud, et neid ei avalikustata kättesaadavas
versioonis tema veebilehel, tuleb käsitleda konfidentsiaalsetena menetlusse astujate
suhtes niivõrd, kuivõrd kõnealust teavet saab esmapilgul pidada kodukorra
artikli 116 lõike 2 alusel salajaseks või konfidentsiaalseks dokumendiks.

II — VideoBanneri menetlusse astumise avaldus

76

Nagu eespool punktis 61 on märgitud, on VideoBanner esitanud avalduse ajutiste
meetmete kohaldamise menetlusse astumiseks komisjoni nõuete toetuseks.

77

Kuna kõnealune avaldus on esitatud Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 115
lõike 2 alusel ja pooled ei ole selles suhtes esitanud vastuväiteid, tuleb sellega
nõustuda vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artikli 40 teisele lõigule, mida
kohaldatakse Esimese Astme Kohtu suhtes vastavalt kõnealuse põhikirja artikli 53
esimesele lõigule.
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III — Teatavate menetlusse astujate loobumise tagajärjed

78

Kuna CCIA ja Novell teatasid Esimese Astme Kohtule, et nad loobusid astumast
ajutiste meetmete kohaldamise menetlusse komisjoni nõuete toetuseks, korraldas
Esimese Astme Kohtu president ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava
kohtunikuna mitteametliku koosoleku, kus osalesid kõik pooled ja kus käsitleti
kõnealusest loobumisest tekkivaid teatavaid menetlustagajärgi.

79

Nagu nähtub kõnealuse koosoleku protokollist, väljendasid pooled oma üksmeelt
järgmistes asjaoludes: esiteks selles, et dokumendid, mille CCIA ja Novell esitasid
seoses ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega, sealhulgas kõnealuste dokumentide kõik lisad, ja kohtuistungil esitatud argumendid, jäävad endiselt käesoleva
ajutiste meetmete kohaldamise menetluse toimikusse; teiseks selles, et vajadusel
võivad kõnealustele dokumentidele tugineda oma argumentide põhjendamiseks kõik
pooled ja oma hinnangu põhjendamiseks ajutiste meetmete kohaldamise üle
otsustav kohtunik, ning kolmandaks selles, et kõigil pooltel oli võimalus esitada
argumente käesoleva asja toimikusse võetud kõigi dokumente suhtes.

80 RealNetworks on väitnud ka CCIA loobumist käsitletavates märkustes, et tal puudus
õigus loobuda käesolevas asjas.

81 Selle osas leidis ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik, et tema ei saa
uurida RealNetworksi esitatud väiteid, sest esiteks ei ole ta pädev otsustama, kas
CCIA juhtorganite otsus on tehtud kooskõlas tema põhikirjaga, ja teiseks on CCIA
esitanud loobumist puudutava avalduse kooskõlas Esimese Astme Kohtu kodukorra
sätetega.
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IV — Dokumentidega seotud vorminõuete

82

täitmine

Komisjon ja teatavad tema nõudeid toetavad menetlusse astujad on esiteks väitnud,
et teatavad viited Microsofti hagi lisadeks olevatele dokumentidele on vastuvõetamatud, teiseks, et kohtumenetluse käigus Microsofti esitatud teatavad
dokumendid on vastuvõetamatud, kolmandaks, et teatavate argumentide toetuseks
ei ole esitatud tõendeid, ja neljandaks, et hageja ei ole järginud muid vorminõudeid.

Viited hagiavaldusele

83

Komisjon loetleb oma 2 1 . juuli 2004. aasta märkustes need ajutiste m e e t m e t e
kohaldamise taotluse punktid, mis sisaldavad viiteid hagile ja kõnealuse hagi lisadeks
olevatele dokumentidele, mida ei ole siiski lisatud ajutiste meetmete kohaldamise
taotlusele (lisad A.9, A.9.1, A.9.2, A.11, A.12.1, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, A.22 ja
A.24). Komisjon järeldab sellest, et Microsoft ei saa tegelikult kõnealustele
dokumentidele tugineda.

84

Komisjon lisab 13. septembri 2004. aasta märkustes, et Microsofti 19. augusti 2004.
aasta märkustes esitatud uued viited hagile tuleb eespool esitatud viidete eeskujul
tagasi lükata eelkõige Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi „TRIPS-leping") osas. Hagi
vastavate jagude liitmine märkuste lisana (lisa T.9) ei võimalda järeldada, et ajutiste
meetmete kohaldamise taotlusest enesest piisab.
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85 Sellega seoses tuleb meelde tuletada, et ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav
kohtunik juhtis 27. juuli 2004 peetud mitteametlikul koosolekul (vt eespool
punkt 57) Microsofti tähelepanu asjaolule, et ajutiste meetmete kohaldamise
taotluses sisaldus arvukalt viiteid hagile, ja esitas seejärel selle kohta küsimusi. Nagu
on kirjas kõnealuse koosoleku protokollis, vastas Microsoft järgmist: ,,[h]ageja
kinnitab, et ajutiste meetmete kohaldamise taotlust ennast tuleks pidada piisavaks ja
et tema ajutiste meetmete kohaldamise taotluses sisalduvaid paljusid viiteid hagi
lisadele võib jätta ajutiste meetmete kohaldamise menetluses arvestamata".

86 Kõnealune seisukoht vastab dokumendi „Tegevusjuhend menetlusosalistele"
(EÜT 2002, L 87, lk 48) VII jaotise lõikele 1, mille alusel ajutiste meetmete
kohaldamise taotlus „peab olema iseenesest arusaadav, ilma et oleks tarvis viidata
põhimenetluses esitatud hagiavaldusele".

87 Sellest järeldub, et Microsofti ajutiste meetmete kohaldamise taotluse põhjendatust
saab hinnata üksnes selliste faktiliste ja õiguslike asjaolude põhjal, mis nähtuvad
ajutiste meetmete kohaldamise taotluse enese sõnastusest ja kõnealusele taotlusele
lisatud dokumentidest, mille eesmärk on selgitada taotluse sisu (vt selle kohta
Esimese Astme Kohtu presidendi 7. mai 2002. aasta määrus kohtuasjas T-306/01 R:
Aden jt v. nõukogu ja komisjon, EKL 2002, lk II-2387, punkt 52). Kuigi sellest ei saa
järeldada, et kõik argumendid, mis põhinevad sellisel dokumendil, mida ei ole lisatud
ajutiste meetmete kohaldamise taotlusele, tuleb menetlusest ilmtingimata välistada,
tuleb siiski rõhutada, et sellist argumenti puudutavat tõendit ei saa pidada esitatuks
juhul, kui vaidluse teine pool või tema nõudeid toetav menetlusse astuja vaidlustab
kõnealuse argumendi.

88 Mis puudutab viidet lisale T.9, siis tuleb meelde tuletada, et kuigi ajutiste meetmete
kohaldamise taotlust võidakse toetada ja täpsustada teatavates punktides viidetega
taotluse lisaks olevate dokumentide lõikudele, ei kompenseeri üldine viide teistele
dokumentidele, isegi kui need on ajutiste meetmete kohaldamise taotluse lisad,
ajutiste meetmete kohaldamise taotluses põhiliste asjaolude nimetamata jätmist
(eespool punktis 87 viidatud määrus Aden jt v. nõukogu ja komisjon, punkt 52).
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Sellega seoses tuleb täpsustada, et kui tegevusjuhendi VII jaotise lõikes 2 nõutakse,
et „faktilised ja õiguslikud asjaolud, millel põhimenetlus põhineb ja millest nähtub, et
taotlus on sisuliselt prima facie põhjendatud", esitatakse „ülimalt lühidalt", ei saa
eespool esitatud reeglit temast enesest mööda minnes nii mõista, et selles lubatakse
üldist viidet lisas olevale dokumendile, milles sisalduvad argumendi üksikasjad.
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Otsus tehakse hagi lisasid ja lisa T.9 arvestamata, mõjutamata seejuures toimikusse
hiljem esitatud dokumente ja ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustavale
kohtunikule kohtuistungil antud ütlusi.

Dokumentide esitamine kohtumenetluse

käigus

9 0 Kõigepealt leiab komisjon 13. septembri 2004. aasta märkustes, et Microsofti
19. augusti 2004. aasta märkustes esitatud argumentides minnakse kaugemale hagis
sisalduvatest argumentidest, eelkõige kahes eraldis lisas (lisa T.3, mille pealkiri on
„Prescotti arvamus", ja lisa T.6, mille pealkiri on „Galloux' arvamus") esitatud
intellektuaalse omandi õigustega seotud argumentides. Lisaks puudub selgitus, miks
3. juuni 2004. aasta dokumenti ehk lisa T.3 ei esitatud siis, kui esitati ajutiste
meetmete kohaldamise taotlus.
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Komisjon märgib seejärel, et Microsoft on lisanud oma 19. augusti 2004. aasta
märkustele dokumendi, mille ta lisas oma hagile (lisa A.21, mis muutus lisaks T.5,
Knauer, „[Otsus] patendiõiguse aspektide kohta"), ning dokumendi, mille sisu näib
olevat sarnane hagi ühe lisaga (lisa T.8, Evans, Nichols ja Padilla, „Majanduslik tõend
kõrvaldamise tagajärgede kohta, mille komisjon tõi esile ja mis on seotud teabe
andmisest keeldumise ja seotud müügiga", mis sarnaneb lisaga A.19).
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Novell ja CCIA leiavad enne loobumist Esimese Astme Kohtu esitatud kirjalikele
küsimustele antud vastustes, et teatavad dokumendid on vastuvõetamatud, sest need
oleks tulnud esitada koos ajutiste meetmete kohaldamise taotlustega, kuid need
esitati alles hiljem (lisad T.3, T.5, T.8 ja U.2, Campbell-Kelly, „Kommentaarid Active
Directory uuenduslikkuse kohta").
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Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik sedastab, et dokumendid T.3,
T.5, T.6 ja T.8 on lisatud Microsofti 19. augusti 2004. aasta märkustele ja et nende
eesmärk on kinnitada märkuste sisu. Seega ei saa Microsoftile ette heita, et ta on
komisjoni 21. juuli 2004. aasta märkustes esitatud argumentidele vastanud
üksikasjalikult, ja sellega seoses ei ole tähtsust sellel, et lisas olev dokument on
ajutiste meetmete kohaldamise taotluse kuupäevast varasema kuupäevaga või et see
on sama või võrreldav nagu hagi lisas olev dokument. Samadel põhjustel võisid ka
Microsofti märkused menetlusse astujate seisukohtade kohta tugineda õiguspäraselt
lisale U.2.

Tõendite

puudumine

94 Komisjon rõhutab, et lisas T.5 ja lisas T.8 tuginetakse teabele, millega tal ei ole olnud
võimalik tutvuda (lisas T.5 sisalduvas punktis 4 viidatakse Microsoftilt saadud
teabele ilma muude täpsustusteta; puuduvad aruanded, millele viidatakse lisas T.8
sisalduvas punktis 6 (Merrill Lynchi ja Forresteri aruanded, mis puudutavad
serverituruga seotud andmeid), 35. joonealuses märkuses (Microsofti läbiviidud
uuring), 42. ja 43. joonealuses märkuses („Digital Media Tracker -uuring"),
48. joonealuses märkuses („Mikroarvutitesse installeeritud multimeediapleierite
analüüs"), ja 50. joonealuses märkuses („NERA-teadaanne")).
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Seetõttu piisab, kui märkida, et ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval
kohtunikul tuleb vajadusel hinnata, kas eespool nimetatud aruannetel ja teabel
põhinevatel argumentidel puudub tõendusjõud.
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