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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— azon ügyfelek, akik esetében ezen árképzési gyakorlatot alkal
mazzák, az érintett vállalkozásnak új vagy már meglévő ügyfelei;
— nem lehetséges az erőfölényben lévő vállalkozás számára azon
esetleges veszteségek megtérülésének elérése, amelyeket az ilyen
árképzési gyakorlat alkalmazása okozhat számára, sem pedig az,
hogy

2011.4.2.

Rendelkező rész
1. A Bíróság a keresetet elutasítja.
2. A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 233., 2009.9.26.

— az érintett piacok milyen fokú érettséget értek el, és hogy azokon
nagy beruházási igényű új technológia van jelen.
A Bíróság (első tanács) 2011. február 10-i ítélete —
Activision Blizzard Germany GmbH (korábban CDContact Data GmbH) kontra Európai Bizottság

(1) HL C 90., 2009.4.18.

(C-260/09. P. sz. ügy) (1)
A Bíróság (második tanács) 2011. február 17-i ítélete —
Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság
(C-251/09. sz. ügy) (1)
(Árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések — A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazat — 93/38/EGK irányelv — Hirdetmény — Odaítélési
szempontok — Az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő
bánásmód — Az átláthatóság elve — 92/13/EGK irányelv
— Jogorvoslati eljárás — Az ajánlattevő elutasítására vonat
kozó határozat indokolásának kötelezettsége)

(Fellebbezés — EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke
— Nintendo márkájú videojáték-konzolok és memóriakártyák
piaca — A párhuzamos export korlátozása e piacon — A
gyártó és a kizárólagos forgalmazó közötti megállapodás —
A passzív eladásokat megengedő forgalmazási megállapodás
— A szándékegység megállapítása az ilyen eladások korláto
zását közvetlenül igazoló okirati bizonyíték hiányában —
Vertikális megállapodás meglétének bizonyításához megköve
telt szint)
(2011/C 103/05)
Az eljárás nyelve: angol

(2011/C 103/04)
Az eljárás nyelve: görög
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Zadra, I. Chatzigiannis
és M. Patakia meghatalmazottak)
Alperes: Ciprusi Köztársaság (képviselők: K. Likourgos és A.
Pantazi-Lamprou meghatalmazottak)

Felek
Fellebbező: Activision Blizzard Germany GmbH (korábban: CDContact Data GmbH) (képviselők: J. K. de Pree és E. N. M.
Raedts advocaten)
A másik fél az eljárásban: az Európai Bizottság (képviselők: S. Noë
és F. Ronkes Agerbeek meghatalmazottak)

Tárgy
Tárgy
Tagállami kötelezettségszegés — A vízügyi, energiaipari, szállí
tási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i
93/38/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 84. o.; magyar nyelvű
különkiadás 6. fejezet 2. kötet 194. o.) 4. cikke (2) bekezdé
sének és 31. cikke (1) bekezdésének megsértése — A vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállal
kozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkal
mazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK
tanácsi irányelv (HL L 76., 47. o.; magyar nyelvű különkiadás 6.
fejezet 1. kötet 315. o.) 1. cikke (1) bekezdésének megsértése —
Ajánlattevőt kizáró határozat indokolásának kötelezettsége —
Annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy ajánlatkérők
határozataival szemben hatékonyan és a lehető leggyorsabban
jogorvoslattal lehessen élni — Az egyenlő bánásmód és az
átláthatóság elvei

Az Elsőfokú Bíróság (nyolcadik tanács) T-18/03. sz., CDContact Data GmbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ügyben 2009. április 30-án hozott ítélete ellen benyújtott felleb
bezés, amely ítélettel az Elsőfokú Bíróság csökkentette a felpe
ressel szemben megállapított bírság összegét, és ezt meghala
dóan elutasította az EK-szerződés 81. cikkének alkalmazására
vonatkozó eljárásban (COMP/35.587 PO Video Games,
COMP/35.706 PO Nintendo Distribution és COMP/36.321
Omega — Nintendo ügyek) 2002. október 30-án hozott, a
Nintendo játékkonzolokkal kompatibilis memóriakártyák és a
játékkonzolok piacán a Nintendo konzolok és memóriakártyák
párhuzamos exportjának korlátozását célzó megállapodások és
összehangolt magatartások egységére vonatkozó, 2003/675/EK
bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetet

Rendelkező rész
1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

