
— okoliczność, czy klienci, wobec których stosowana jest taka prak
tyka cenowa, są nowymi czy dotychczasowymi klientami wspom
nianego przedsiębiorstwa; 

— brak możliwości odzyskania przez przedsiębiorstwo dominujące 
ewentualnych strat, które mogło ponieść z powodu stosowania 
takiej praktyki cenowej, ani 

— stopień dojrzałości rynków, których dotyczy omawiana praktyka, 
ani pojawienie się na tych rynkach nowej technologii wymagającej 
bardzo wysokich nakładów. 

( 1 ) Dz.U. C 90 z 18.4.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lutego 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Cypryjskiej 

(Sprawa C-251/09) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na dostawy i roboty budowlane — 
Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomu
nikacji — Dyrektywa 93/38/EWG — Ogłoszenie o zamó
wieniu — Kryteria udzielenia zamówienia — Równe trakto
wanie oferentów — Zasada przejrzystości — Dyrektywa 
92/13/EWG — Postępowanie odwoławcze — Obowiązek 

uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty oferenta) 

(2011/C 103/04) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Zadra, 
pełnomocnik, I. Chatzigiannis i M. Patakia, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Cypryjska (przedstawiciele: K. Liko
urgos i A. Pantazi-Lamprou, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 4 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 dyrektywy Rady 
93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej proce
dury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działa
jące w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
telekomunikacji (Dz.U. L 199, s. 84) — Naruszenie art. 1 ust. 
1 dyrektywy Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koor
dynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w 
procedurach zamówień publicznych podmiotów działających 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i teleko
munikacji (Dz.U. L 76, s. 14) — Obowiązek uzasadnienia 
decyzji o odrzuceniu oferty oferenta — Obowiązek zapew
nienia, że decyzje podjęte przez podmioty zamawiające mogą 
być przedmiotem tak skutecznej i szybkiej skargi jak to 
możliwe — Zasady równości traktowania i przejrzystości 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 233 z 26.9.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lutego 2011 r. 
— Activision Blizzard Germany przeciwko Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa C-260/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG — 
Rynek konsoli do gier wideo i kartridżów z grami marki 
Nintendo — Ograniczenie eksportu równoległego na tym 
rynku — Porozumienie między producentem i wyłącznym 
dystrybutorem — Porozumienie w sprawie dystrybucji zezwa
lające na bierną sprzedaż — Stwierdzenie zbieżności woli w 
braku bezpośredniego dowodu z dokumentów na ograniczenie 
tej sprzedaży — Standard dowodu wymagany w celu stwier

dzenia porozumienia wertykalnego) 

(2011/C 103/05) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Activision Blizzard Germany (dawniej CD- 
Contact Data GmbH) (przedstawiciele: J. K. de Pree i E.N.M. 
Raedts, advocaten) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
S. Noë i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) 
wydanego w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sprawie T-18/03 
CD-Contact Data GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europej
skich, którym Sąd obniżył grzywnę nałożoną na wnoszącą 
odwołanie i oddalił w pozostałym zakresie skargę o stwier
dzenie nieważności decyzji Komisji 2003/675/WE z dnia 30 
października 2002 r. dotyczącej postępowania na podstawie 
art. 81 traktatu WE (COMP/35.587 PO Video Games, 
COMP/35.706 PO Nintendo Distribution i COMP/36.321 
Omega — Nintendo) odnoszącej się do szeregu porozumień i 
uzgodnionych praktyk na rynku konsoli Nintendo i kartridżów 
z grami wideo kompatybilnych z konsolami do gier Nintendo 
zmierzających do ograniczenia eksportu równoległego tych 
konsoli i kartridżów. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone.
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