
Wyrok Sądu z dnia 12 kwietnia 2013 r. — Sociedade 
Portuguesa de Autores przeciwko Komisji 

(Sprawa T-417/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Prawa autorskie dotyczące publicznego wykonania 
utworów muzycznych w drodze przekazu internetowego, sate
litarnego i retransmisji drogą kablową — Decyzja stwierdza
jąca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku geograficznego 
— Porozumienia dwustronne między krajowymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania — Uzgodniona praktyka polegajaca 
na wyłączeniu możliwości przyznawania licencji wieloteryto
rialnych i wielorepertuarowych — Dowód — Domniemanie 

niewinności) 

(2013/C 156/53) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sociedade Portuguesa de Autores CRL (Lizbona, 
Portugalia) (przedstawiciel: M. Favart, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre i A. Biolan, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę skarżącą: International Confedera
tion of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly- 
sur-Seine, Francja) (przedstawiciele: J.-F. Bellis i K. Van Hove, 
adwokaci); i European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Sacon
nex, Szwajcaria) (przedstawiciele: D. Waelbroeck, adwokat i D. 
Slater, sollicitor) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji 
C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. doty
czącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 
53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 — CISAC). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 3 decyzji Komisji C(2008) 3435 
wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępo
wania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozu
mienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 — CISAC) w zakresie, 
w jakim dotyczy on Sociedade Portuguesa de Autores CRL. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 12 kwietnia 2013 r. — OSA przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-418/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Prawa autorskie dotyczące publicznego wykonania 
utworów muzycznych w drodze przekazu internetowego, sate
litarnego i retransmisji drogą kablową — Decyzja stwierdza
jąca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku geograficznego 
— Porozumienia dwustronne między krajowymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania — Uzgodniona praktyka polegająca 
na wyłączeniu możliwości przyznawania licencji wieloteryto
rialnych i wielorepertuarowych — Dowód — Domniemanie 

niewinności) 

(2013/C 156/54) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním o. s. (OSA) (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: 
M. Favart, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre i A. Biolan, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę skarżącą: International Confedera
tion of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly- 
sur-Seine, Francja) (przedstawiciele: J.-F. Bellis i K. Van Hove, 
adwokaci); i European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Sacon
nex, Szwajcaria) (przedstawiciele: D. Waelbroeck, adwokat i D. 
Slater, sollicitor) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji 
C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. doty
czącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 
53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 — CISAC). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 3 decyzji Komisji C(2008) 3435 
wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępo
wania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozu
mienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 — CISAC) w zakresie, 
w jakim dotyczy on Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním o. s. (OSA). 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008.
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