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Απόφαση στην υπόθεση C-615/15 P, Samsung SDI Co. Ltd
και Samsung SDI (Malaysia) Bhd κατά Επιτροπής

Το ∆ικαστήριο επικυρώνει τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν στις Samsung SDI και
Samsung SDI (Malaysia) για τη συµµετοχή τους στη σύµπραξη στον τοµέα των
σωλήνων για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών

Με απόφαση της 5ης ∆εκεµβρίου 2012 1, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµα συνολικού ποσού
περίπου 1,47 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε επτά επιχειρήσεις που, µεταξύ των ετών 1996/1997 και
2006, συµµετείχαν σε µία ή δύο χωριστές συµπράξεις στην αγορά καθοδικών σωλήνων (cathode
ray tubes – CRT).
Οι CRT είναι αερόκενα γυάλινα περιβλήµατα που περιέχουν πυροβόλο ηλεκτρονίων και
φθορίζουσα οθόνη. Κατά τον χρόνο των πραγµατικών περιστατικών, υπήρχαν δύο διαφορετικά
είδη CRT: οι έγχρωµοι σωλήνες για οθόνες υπολογιστών (colour display tubes – CDT) και οι
σωλήνες έγχρωµου δέκτη για τηλεοράσεις (colour picture tubes – CPT). Επρόκειτο για εξαρτήµατα
απαραίτητα για την κατασκευή οθονών υπολογιστών ή έγχρωµων τηλεοράσεων τα οποία
παράγονταν σε πολλές διαφορετικές διαστάσεις.
Τα είδη αυτά των CRT αποτέλεσαν αντικείµενο δύο παραβάσεων, και συγκεκριµένα µιας
σύµπραξης σε σχέση µε τους CDT και µιας σύµπραξης σε σχέση µε τους CPT. Οι συµπράξεις
συνίσταντο ουσιαστικά σε καθορισµούς των τιµών, σε κατανοµές των αγορών και των πελατών,
καθώς και σε επιβολή περιορισµών της παραγωγής. Επιπλέον, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
αντάλλασσαν συχνά ευαίσθητες εµπορικά πληροφορίες.
Η Samsung SDI συµµετείχε στις δύο συµπράξεις τόσο η ίδια όσο και µέσω της θυγατρικής της
Samsung SDI (Malaysia) (η Samsung SDI συµµετείχε επίσης στη σύµπραξη σε σχέση µε τους
CPT µέσω µίας άλλης θυγατρικής της, της Samsung SDI Germany). Η Επιτροπή επέβαλε
συνεπώς στις Samsung SDI και Samsung SDI (Malaysia), αλληλεγγύως και εις ολόκληρον,
πρόστιµο ποσού 69 418 000 ευρώ για τη σύµπραξη σε σχέση µε τους CDT. Αφετέρου, στο
πλαίσιο της σύµπραξης σε σχέση µε τους CPT, η Επιτροπή επέβαλε στις Samsung SDI, Samsung
SDI (Malaysia) και Samsung SDI Germany, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, πρόστιµο ποσού
81 424 000 ευρώ.
Οι τρεις επιχειρήσεις άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τους CPT και µείωση
των προστίµων που τους επιβλήθηκαν για τις παραβάσεις σχετικά µε τους CPT και τους CDT. Με
απόφαση της 9ης Σεπτεµβρίου 2015 2, το Γενικό ∆ικαστήριο απέρριψε την προσφυγή και, ως εκ
τούτου, επικύρωσε τα πρόστιµα που είχαν επιβληθεί στις τρεις εταιρίες 3.
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Απόφαση C (2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης ∆εκεµβρίου 2012, σχετικά µε διαδικασία εφαρµογής του
άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συµφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 – Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων
και ηλεκτρονικών υπολογιστών).
2
Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της 9ης Σεπτεµβρίου 2015, Samsung SDI κ.λπ.. κατά Επιτροπής (T-84/13, βλ.
επίσης ΑΤ αριθ. 97/15).
3
Η Samsung SDI Germany λύθηκε την 1η Αυγούστου 2014. Το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι παρείλκε η έκδοση
αποφάσεως επί της προσφυγής όσον αφορά την εταιρία αυτή.
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Οι Samsung SDI και Samsung SDI (Malaysia) άσκησαν στη συνέχεια αίτηση αναίρεσης ενώπιον
του ∆ικαστηρίου, ζητώντας την αναίρεση της απόφασης του Γενικού ∆ικαστηρίου και την ακύρωση
των επιβληθέντων προστίµων.
Με σηµερινή απόφαση, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης και επικυρώνει τα
πρόστιµα που επιβλήθηκαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στις Samsung SDI και
Samsung SDI (Malaysia) (στο εξής: Samsung).
Στο πλαίσιο της σύµπραξης σε σχέση µε τους CPT, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το Γενικό ∆ικαστήριο
αιτιολόγησε ορθώς την απόρριψη του επιχειρήµατος της Samsung ότι οι πωλήσεις των προϊόντων
που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο της σύµπραξης σε σχέση µε τους CPT θα έπρεπε να µην έχουν
ληφθεί υπόψη για την επιµέτρηση του προστίµου. Συγκεκριµένα, το Γενικό ∆ικαστήριο ορθώς
απέρριψε το επιχείρηµα αυτό για τον λόγο ότι «όλοι οι CPT είχαν αποτελέσει αντικείµενο αθέµιτων
επαφών οι οποίες συνιστούν ενιαία και διαρκή παράβαση». Εξάλλου, το ∆ικαστήριο επικυρώνει το
σκεπτικό του Γενικού ∆ικαστηρίου κατά το οποίο οι διάφορες επίµαχες ενέργειες
αλληλοσυµπληρώνονταν και εντάσσονταν σε συνολικό σχέδιο και, εποµένως, ορθώς η Επιτροπή
τις χαρακτήρισε ως ενιαία παράβαση.
Επιπλέον, η Samsung υποστηρίζει ότι υπέστη δυσµενή διάκριση σε σχέση µε άλλους µετέχοντες
στη σύµπραξη στους οποίους δεν επιβλήθηκαν ορισµένες κυρώσεις. Εντούτοις, το ∆ικαστήριο
κρίνει ότι το Γενικό ∆ικαστήριο δεν έσφαλε κατά την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνει ότι ορισµένη επιχείρηση στην οποία επιβάλλεται πρόστιµο λόγω της
συµµετοχής της σε σύµπραξη δεν µπορεί να ζητεί την ακύρωση ή τη µείωση του προστίµου αυτού
για τον λόγο ότι σε άλλον µετέχοντα στην ίδια σύµπραξη δεν επιβλήθηκε κύρωση για ορισµένη
πλευρά της συµµετοχής του στη σύµπραξη ή για την όλη συµµετοχή του σε αυτή.
Όσον αφορά τη σύµπραξη σε σχέση µε τους CDT, η Samsung προβάλλει ότι το Γενικό ∆ικαστήριο
υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο λαµβάνοντας υπόψη, για την επιµέτρηση του προστίµου, την
αξία των πωλήσεων προϊόντων που παραδόθηκαν εντός του ΕΟΧ για τις οποίες έγινε
διαπραγµάτευση στη Νότια Κορέα. Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις
του Γενικού ∆ικαστηρίου, ο τόπος παράδοσης είχε πραγµατική επιρροή στο επίπεδο των
πωλήσεων που πραγµατοποίησε η Samsung. Συγκεκριµένα, ακόµη και αν η διαπραγµάτευση των
τιµών και των ποσοτήτων των παραδοτέων CDT είχε γίνει στη Νότια Κορέα, η παράδοση των CDT
γινόταν απευθείας από τις αποθήκες της Samsung στον ΕΟΧ προς αποθήκες της Samsung
Electronics οι οποίες επίσης ευρίσκονταν στον ΕΟΧ. Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το
Γενικό ∆ικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι, για τον καθορισµό του
ποσού των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν εντός του ΕΟΧ, έπρεπε να ληφθεί υπόψη το
σύνολο των παραδόσεων που έγιναν εντός αυτού, ακόµη και αν οι διαπραγµατεύσεις για τις
πωλήσεις αυτές έγιναν εκτός αυτού.
Όσον αφορά τη µείωση του προστίµου, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι δεν απόκειται σε αυτό, όταν
αποφαίνεται επί νοµικών ζητηµάτων στο πλαίσιο αίτησης αναίρεσης, να υποκαθιστά µε τη δική του
εκτίµηση την κρίση του Γενικού ∆ικαστηρίου σχετικά µε το ποσό των προστίµων που επιβλήθηκαν
σε επιχειρήσεις για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης, εκτός από την περίπτωση που το
∆ικαστήριο κρίνει ότι η κύρωση είναι τόσο απρόσφορη και υπερβολική ώστε να είναι δυσανάλογη.
Αυτό όµως δεν συµβαίνει εν προκειµένω.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Το ∆ικαστήριο µπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νοµικά
ζητήµατα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού ∆ικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει
ανασταλτικό αποτέλεσµα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιµη, το ∆ικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού
∆ικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριµη προς εκδίκαση, το ∆ικαστήριο µπορεί να
αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέµπει την υπόθεση στο Γενικό
∆ικαστήριο, το οποίο δεσµεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το ∆ικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως
αναιρέσεως.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
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Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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