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Αποφάσεις του Πρωτοδικείου στις υποθέσεις T-12/03, Τ-13/03 και Τ-18/03 

Itochu Corp., Nintendo και Nintendo of Europe, CD-Contact Data κατά Επιτροπής 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ NINTENDO ΚΑΙ 
ΣΤΗ CD-CONTACT DATA ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ 119,24 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ 
500 000 ΕΥΡΩ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ, ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΣΤΗΝ ITOCHU 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

Οι επιχειρήσεις καταδικάσθηκαν λόγω των αντιθέτων προς τον ανταγωνισµό εκδηλώσεων 
συµπεριφοράς τους στην αγορά κονσολών βιντεοπαιχνιδιών 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 του ότι µετείχαν 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 τη CD-Contact Data GmbH (Βέλγιο και Λουξεµβούργο).  

Σύµφωνα µε τις συναφθείσες συµφωνίες, κάθε διανοµέας όφειλε να εµποδίζει το παράλληλο 
εµπόριο από την εδαφική περιοχή του. Οι επιχειρήσεις συνεργάστηκαν στενά για τον εντοπισµό 
της προέλευσης οποιασδήποτε δραστηριότητας παράλληλου εµπορίου. Στους επιχειρηµατίες 
που επέτρεπαν τις παράλληλες εξαγωγές επιβλήθηκαν κυρώσεις διά της µειώσεως του 
εφοδιασµού τους µε προϊόντα ή διά του πλήρους εµπορικού αποκλεισµού τους εκ µέρους της 
Nintendo. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι εκδηλώσεις συµπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών, 
κατά την περίοδο από το 1991 έως το 1997, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο και ως αποτέλεσµα 
τον περιορισµό των παραλλήλων εξαγωγών των προϊόντων, ήσαν αντίθετες προς το κοινοτικό 
δίκαιο.  

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµο συνολικού ύψους 167,843 εκατοµµυρίων ευρώ. Στη Nintendo, 
υποκινητή και πρωτοστάτη της παραβάσεως, επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους 149,128 

                                                 
1 Απόφαση 2003/675/ΕΚ, σχετικά µε διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 81 [ΕΚ] και το άρθρο 53 της Συµφωνίας για 
τον ΕΟΧ (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution και COMP/36.321 Omega – 
Nintendo) (ΕΕ 2003, L 255, σ. 33). 



εκατοµµυρίων ευρώ. Στις Itochu και CD-Contact Data επιβλήθηκαν, ως κυρώσεις, πρόστιµα 
ύψους 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ και 1 εκατοµµυρίου ευρώ, αντιστοίχως. 

Με τις προσφυγές τους ενώπιον του Πρωτοδικείου, οι τρεις αυτές επιχειρήσεις ζήτησαν είτε την 
ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής είτε τη µείωση του επιβληθέντος σ’ αυτές προστίµου.  

Το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει ότι το βασικό ποσό του προστίµου µπορεί να µειωθεί εφόσον η 
επιχείρηση συνεργάστηκε ουσιαστικά στη διαδικασία. Με την προσβαλλοµένη απόφαση, η 
Επιτροπή έλαβε υπόψη τη συνεργασία της John Menzies, πράγµα το οποίο είχε ως συνέπεια ότι 
η Επιτροπή µείωσε το ύψος του επιβληθέντος στην επιχείρηση αυτή προστίµου κατά 40 %. Το 
Πρωτοδικείο αποφαίνεται ότι, κατ’ εφαρµογήν της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως, δεδοµένου ότι 
η Nintendo προσκόµισε κρίσιµα έγγραφα κατά το ίδιο στάδιο της διαδικασίας και δεδοµένου ότι 
η συνεργασία της πρέπει να θεωρηθεί συγκρίσιµη, πρέπει να αναγνωριστεί υπέρ της Nintendo, 
για τον λόγο αυτό, το ίδιο επίπεδο µειώσεως του προστίµου. 

Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο µειώνει το επιβληθέν στη Nintendo πρόστιµο σε 119,24 
εκατοµµύρια ευρώ.  

Ως προς τη CD-Contact Data, αποκλειστικό διανοµέα για το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, το 
Πρωτοδικείο κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή διαδραµάτισε παθητικό ρόλο στην επίµαχη 
παράβαση, όπως και η Concentra, που ήταν ο διανοµέας για την Πορτογαλία. ∆εδοµένου ότι η 
Επιτροπή µείωσε, για την τελευταία αυτή επιχείρηση, τη χρηµατική κύρωση κατά 50 %, το 
Πρωτοδικείο, κατ’ εφαρµογήν της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως, αποφάσισε να µειώσει το 
επιβληθέν στη CD-Contact Data πρόστιµο σε 500 000 ευρώ. 

Όσον αφορά την Itochu Corp., εταιρία εδρεύουσα στην Ιαπωνία, το Πρωτοδικείο επικυρώνει 
την απόφαση της Επιτροπής µε την οποία της επιβλήθηκε πρόστιµο 4,5 εκατοµµυρίων 
ευρώ λόγω της συµµετοχής της στις επίµαχες συµφωνίες και λόγω της αντίθετης προς τον 
ανταγωνισµό συµπεριφοράς της. Το Πρωτοδικείο αποφαίνεται ότι η επιχείρηση αυτή δεν 
προσκόµισε επαρκή στοιχεία προς ανατροπή του τεκµηρίου ότι ασκούσε πράγµατι 
αποφασιστική επιρροή επί της συµπεριφοράς της ελληνικής θυγατρικής της Itochu Hellas.  

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR BG DE EN EL ES IT NL PT  

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
T-12/03, Τ-13/03, Τ-18/03 

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-12/03,

