
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 organizacji Koda. 

2) Stwierdza się nieważność art. 4 ust. 2 i 3 decyzji C(2008) 3435 
wersja ostateczna w zakresie, w jakim odnosi się on do art. 3 tego 
aktu i w jakim dotyczy on organizacji Koda. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez stronę skarżącą, z wyjątkiem kosztów związanych z inter
wencją. 

5) International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 
pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez organizację 
Koda i związane z interwencją. 

6) Koda i Komisja pokrywają własne koszty związane z postępowa
niem w przedmiocie środka tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

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

(Sprawa T-428/08) ( 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 156/60) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar 
(STEF) (Reykjavík, Islandia) (przedstawiciel: H. Melkorka Óttar
sdóttir, adwokat) 

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

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części 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 Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar 
(STEF). 

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. — AKM 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-432/08) ( 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 156/61) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, 
Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Wie
deń, Austria) (przedstawiciele: H. Wollmann i F. Urlesberger, 
adwokaci) 

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

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Austrii (przed
stawiciele: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmann i A. 
Posch, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części 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 organizacji Staatlich genehmigte Gesellschaft 
der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH 
(AKM).
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2) Stwierdza się nieważność art. 4 decyzji C(2008) 3435 w zakresie, 
w jakim odnosi się on do art. 3 tego aktu i w jakim dotyczy on 
AKM. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów 
poniesionych przez AKM. 

5) AKM pokrywa połowę własnych kosztów. 

6) Republika Austrii pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

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

(Sprawa T-433/08) ( 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 156/62) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) 
(Rzym, Włochy) (przedstawiciele: M. Siragusa, L. Vullo i S. 
Valentino, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. di Bucci 
i F. Castillo de la Torre, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części 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 organizacji Società italiana degli autori ed 
editori (SIAE). 

2) Stwierdza się nieważność art. 4 ust. 2 wskazanej decyzji w zakre
sie, w jakim dotyczy on SIAE. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania 
związanymi z postępowaniem głównym. 

5) SIAE i Komisja pokrywają własne koszty związane z postępowa
niem w przedmiocie środka tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008. 

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

(Sprawa T-434/08) ( 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 156/63) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Tono (Oslo, Norwegia) (przedstawiciele: S. 
Teigum i A. Ringnes, adwokaci) 

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

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części 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 Tono. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania 
związanymi z postępowaniem głównym.
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