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Απόφαση στην υπόθεση C-260/09
Activision Blizzard Germany GmbH κατά Επιτροπής

Το ∆ικαστήριο επικυρώνει το επιβληθέν στην Activision Blizzard πρόστιµο ύψους
500 000 ευρώ λόγω της συµµετοχής της σε συµφωνία στην αγορά κονσολών
παιχνιδιών και κασετών παιχνιδιών Nintendo
Με απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 2002 1, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµα στη Nintendo και σε
ορισµένους από τους διανοµείς της λόγω της συµµετοχής τους σε ένα σύνολο συµφωνιών και
εναρµονισµένων πρακτικών στις αγορές κονσολών και κασετών παιχνιδιών Nintendo. Η απόφαση
αφορά τη Nintendo και επτά αποκλειστικούς διανοµείς προϊόντων της επιχειρήσεως αυτής, ήτοι: τη
John Menzies plc (Ηνωµένο Βασίλειο), την Concentra – Produtos para crianças S.A. (Πορτογαλία),
τη Linea GIG. S.p.A. (Ιταλία), τη Bergsala AB (Σουηδία), την Itochu Hellas, ελληνική θυγατρική
κατά 100 % της ιαπωνικής επιχειρήσεως Itochu Corporation, τη Nortec A.E. (Ελλάδα) και την
Activision Blizzard Germany GmbH, πρώην CD-Contact Data GmbH (Βέλγιο και Λουξεµβούργο).
Οι συµφωνίες αυτές αποσκοπούσαν στον περιορισµό του παραλλήλου εµπορίου, ήτοι των
εξαγωγών από µια χώρα προς άλλη µέσω παραλλήλων διαύλων διανοµής.
Η Επιτροπή εκτίµησε ότι η συµπεριφορά των επιχειρήσεων αυτών, κατά την περίοδο από το 1991
έως το 1997, ήταν αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης και επέβαλε πρόστιµο συνολικού ύψους
167,843 εκατοµµυρίων ευρώ. Στην Activision Blizzard επιβλήθηκε, ως κύρωση, πρόστιµο ύψους
ενός εκατοµµυρίου ευρώ.
Με απόφαση της 30ής Απριλίου 2009 2, το Πρωτοδικείο [νυν Γενικό ∆ικαστήριο] µεταρρύθµισε την
απόφαση της Επιτροπής, καθόσον µε αυτήν δεν αναγνωριζόταν στην Activision Blizzard το
ευεργέτηµα της ελαφρυντικής περιστάσεως του αποκλειστικώς παθητικού ρόλου της στην
παράβαση και, κατά συνέπεια, µείωσε το επιβληθέν στην εν λόγω εταιρία πρόστιµο σε 500 000
ευρώ. Αντιθέτως, το Πρωτοδικείο απέρριψε το αίτηµα περί ακυρώσεως της αποφάσεως της
Επιτροπής.
Η Activision Blizzard άσκησε ενώπιον του ∆ικαστηρίου αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως του
Πρωτοδικείου.
Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο, κατόπιν της εξετάσεως των επιχειρηµάτων που
προέβαλε η Activision Blizzard προς στήριξη της αιτήσεώς της αναιρέσεως, καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι το Πρωτοδικείο ουδόλως υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο απορρίπτοντας το
αίτηµα περί ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής.
Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι το Πρωτοδικείο δεν παραµόρφωσε το περιεχόµενο
των αποδεικτικών στοιχείων ούτε υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιµήσεως κρίνοντας ότι τα
έγγραφα, τα οποία επικαλέσθηκε η Επιτροπή, συνιστούσαν επαρκή απόδειξη περί της υπάρξεως
συµφωνίας αντίθετης προς το δίκαιο της Ένωσης µεταξύ της Activision Blizzard και της Nintendo.
Επιπλέον, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση είναι επαρκώς
αιτιολογηµένη ώστε να παρέχει στη µεν Activision Blizzard τη δυνατότητα να πληροφορηθεί τους
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λόγους για τους οποίους το Πρωτοδικείο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτή είχε µετάσχει σε
συµφωνία έχουσα ως αντικείµενο τον περιορισµό του παραλλήλου εµπορίου, στο δε ∆ικαστήριο τη
δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο νοµιµότητας της ως άνω αποφάσεως.
Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη, τα όργανα της Ένωσης
και οι ιδιώτες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του Γενικού
∆ικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να
καλύψει το ενδεχόµενο κενό δικαίου που δηµιουργεί η ακύρωση της πράξεως.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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