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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— tai, ar klientai, kuriems taikoma tokia kainų politika, yra nauji, ar
esami susijusios įmonės klientai,
— tai, kad dominuojanti įmonė neturi galimybės kompensuoti bet
kokių nuostolių, kurių ji gali patirti dėl tokios kainų politikos
įgyvendinimo, ir
— aptariamų rinkų brandos lygis ir tai, kad joms būdingos techno
logijų naujovės, reikalaujančios labai didelių investicijų.

2011 4 2

Rezoliucinė dalis
1. Atmesti ieškinį.
2. Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

(1) OL C 233, 2009 9 26.

2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji
kolegija) sprendimas byloje Activision Blizzard Germany
GmbH (buvusi CD-Contact Data GmbH) prieš Europos
Komisiją

(1) OL C 90, 2009 4 18.

2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija)
sprendimas byloje Europos Komisija prieš Kipro Respubliką
(Byla C-251/09) (1)
(Viešasis prekių ir darbų pirkimas — Vandens, energetikos,
transporto ir telekomunikacijų sektoriai — Direktyva
93/38/EEB — Skelbimas apie pirkimą — Sutarties sudarymo
kriterijai — Vienodas požiūris į dalyvius — Skaidrumo
principas — Direktyva 92/13/EEB — Apskundimo procedūra
— Pareiga motyvuoti sprendimą pašalinti dalyvį)

(Byla C-260/09 P) (1)
(Apeliacinis skundas — EB 81 straipsnis ir EEE susitarimo
53 straipsnis — Nintendo prekių ženklo vaizdo žaidimų
konsolių ir žaidimų kortelių rinka — Lygiagrečiojo eksporto
ribojimas šioje rinkoje — Gamintojo ir išskirtinio platintojo
susitarimas — Susitarimas, pagal kurį leidžiamą vykdyti
pasyvų pardavimą — Bendro siekio nustatymas nesant tiesio
ginio dokumentais pagrįsto šio pardavimo ribojimo įrodymo
— Reikalaujamas įrodymų patikimumas vertikaliajam susita
rimui nustatyti)
(2011/C 103/05)

(2011/C 103/04)

Proceso kalba: anglų

Proceso kalba: graikų
Šalys

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Zadra, I. Chatzi
giannis ir M. Patakia

Apeliantė: Activision Blizzard Germany GmbH (buvusi CD-Contact
Data GmbH), atstovaujama advocaten J. K. de Pree ir E.N.M.
Raedts

Atsakovė: Kipro Respublika, atstovaujama K. Likourgos ir A.
Pantazi-Lamprou

Kita proceso šalis: Europos Komisiją, atstovaujama S. Noë ir F.
Renkes Agerbeek

Dalykas

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1993 m. birželio 14 d.
Tarybos direktyvos 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo
veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų
sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 199,
p. 84; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p.
194) 4 straipsnio 2 dalies ir 31 straipsnio 1 dalies pažeidimas
— 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl
įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos
taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos,
transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L
76, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t.
p. 315) 1 straipsnio 1 dalies pažeidimas — Pareiga motyvuoti
sprendimą pašalinti dalyvį — Pareiga užtikrinti, kad perkančiųjų
organizacijų priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai apskųsti,
o skundai išnagrinėti per įmanomai trumpiausią terminą —
Vienodo požiūrio ir skaidrumo principai

Apeliacinis skundas dėl 2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios
instancijos teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo byloje CDContact Data GmbH prieš Europos Bendrijų Komisiją (T-18/03),
kuriuo kurio buvo sumažinta ieškovei paskirta bauda ir atmesta
kita ieškinio dalis dėl 2002 m. spalio 30 d. Komisijos spren
dimo 2003/675/EB, susijusio su EB 81 straipsnio procedūra
(COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo
Distribution ir COMP/36.321 Omega-Nintendo), dėl visų susi
tarimų ir suderintų veiksmų Nintendo konsolių ir su jomis sude
rinamų vaizdo žaidimų kortelių rinkoje, kuriais siekta riboti šių
konsolių ir kortelių lygiagretų eksportą, panaikinimo

Rezoliucinė dalis
1. Atmesti apeliacinį skundą.

