
4) Tono i Komisja pokrywają własne koszty związane z postępowa
niem w przedmiocie środka tymczasowego. 

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

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

(Sprawa T-442/08) ( 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 156/64) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: International Confederation of Societies of 
Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francja) 
(przedstawiciele: J.-F. Bellis i K. Van Hove, adwokaci) 

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

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: European Broad
casting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Szwajcaria) (przedstawi
ciele: D. Waelbroeck, adwokat, i D. Slater, solicitor) 

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 International Confederation of Societies of 
Authors and Composers (CISAC). 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

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

(Sprawa T-451/08) ( 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 — Artykuł 151 ust. 4 WE 

— Różnorodność kulturowa) 

(2013/C 156/65) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella 
Musikbyrå u.p.a. (Stim) (Sztokholm, Szwecja) (przedstawiciele: 
C. Thomas, solicitor, i N. Pourbaix, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre i V. Bottka, 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) Skarga zostaje oddalona. 

2) Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. 
(Stim) zostaje obciążona kosztami postępowania. 

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

Wyrok Sądu z dnia 19 kwietnia 2013 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone T-99/09 i T-308/09) ( 1 ) 

(EFRR — Regionalny program operacyjny (RPO) 2000–2006 
dla regionu Kampania — Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
— Artykuł 32 ust. 3 lit. f) — Decyzja o niedokonywaniu 
płatności okresowych w ramach środka RPO dotyczącego 
gospodarowania odpadami i ich unieszkodliwiania — 

Postępowanie w sprawie naruszenia przeciwko Włochom) 

(2013/C 156/66) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: P. Gentili i w 
sprawie T-99/09 również G. Palmieri, avvocati dello Stato)
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