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Kohtuotsused T-392/08: AEPI vs. komisjon, T-398/08: Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS vs. komisjon, T-401/08: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto 

Teosto ry vs. komisjon, T-410/08: GEMA vs. komisjon, T-411/08: Artisjus vs. 
komisjon, T-413/08: SOZA vs. komisjon, T-414/08: Autortiesību un 

komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība vs. 
komisjon, T-415/08: Irish Music Rights Organisation Ltd vs. komisjon, 

T-416/08: Eesti Autorite Ühing vs. komisjon, T-417/08: Sociedade 
Portuguesa de Autores vs. komisjon, T-418/08: OSA vs. komisjon, T-419/08: 

LATGA-A vs. komisjon, T-420/08: SAZAS vs. komisjon, T-421/08: 
Performing Right Society vs. komisjon, T-422/08: SACEM vs. komisjon, 

T-425/08: Koda vs. komisjon, T-428/08: STEF vs. komisjon, T-432/08: AKM 
vs. komisjon, T-433/08: SIAE vs. komisjon, T-434/08: Tono vs. komisjon, 

T-442/08: CISAC vs. komisjon, T-451/08: Stim vs. komisjon 

 

Üldkohus tühistab osaliselt komisjoni otsuse, milles tuvastati keelatud kokkulepe 
autoriõiguse kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel 

 

Rahvusvahelise Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsioon (CISAC) on valitsusväline 
mittetulunduslik organisatsioon, kes esindab peamiselt muusikateoseid puudutava autoriõiguse 
kollektiivse esindamise organisatsioone ligikaudu sajas riigis. 

Kollektiivse esindamise organisatsioonid (SGC) saavad autoriõiguste teostamiseks volituse kas 
otse autoritelt või mõnelt SGC-lt, kes teostab sama kategooria õigusi mõnes teises riigis. Nad 
annavad kasutuslitsentse sellistele äritarbijatele nagu ringhäälinguettevõtjad või etenduste 
korraldajad. Nende litsentside hindade põhjal makstakse pärast nende organisatsioonide 
haldustasude mahaarvamist välja autoritasud. 

CISAC töötas 1936. aastal välja vastastikuse esindamise tüüplepingu oma liikmete jaoks. Antud 
tüüplepingut kasutatakse liikmetevaheliste vastastikuse esindamise lepingute mittekohustusliku 
näidisena muusikateoste avaliku esitamise õiguse litsentsimiseks. Iga kollektiivse esindamise 
organisatsioon kohustub andma oma repertuaari kõigile teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele selle kasutamiseks nende territooriumil. Kõigi vastastikuse esindamise 
lepingute moodustatud võrgustiku tulemusena on igal organisatsioonil võimalik pakkuda 
muusikateoste üldist kogumit äritarbijatele, kuid seda võib kasutada ainult tema territooriumil. 

RTL esitas 2000. aastal komisjonile ühe CISAC liikmest organisatsiooni peale kaebuse selle kohta, 
et viimane keeldus talle andmast kogu liitu hõlmavat muusikaedastamistegevuse litsentsi. 
2003. aastal esitas Music Choice Europe, kes pakub internetis raadio- ja 
televisiooniringhäälinguteenuseid, CISAC peale kaebuse seoses tüüplepinguga. 

Komisjon keelas oma 16. juuli 2008. aasta otsusega1 24-l kollektiivse esindamise Euroopa 
organisatsioonil2 piirata konkurentsi eelkõige sellega, et nad piiravad oma võimalust pakkuda 
teenuseid äritarbijatele väljaspool oma territooriumi. Komisjoni otsus, mis puudutab autoriõiguste 
teostamist vaid interneti, satelliidi ja kaabellevi kaudu taasedastamisel, ei vaidlusta vastastikuse 
esindamise lepingute kasutamist. Samas keelab see otsus: 

                                                 
1
   Komisjoni otsus EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja Euroopa majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse 

kohta (Juhtum nr COMP/C-2/38.698 — CISAC). 
2
   Vt alltoodud tabel. 
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- liikmesuse klauslid: tüüplepingul põhinevad klauslid, mis piiravad autorite võimalust saada nende 
endi valitud kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmeks; 

- ainuõiguse klauslid: tüüplepingul põhinevad klauslid, mis tagavad kõigile kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele litsentside andmisel äritarbijatele nende asukohariigi territooriumil absoluutse 
territoriaalse kaitse teiste kollektiivse esindamise organisatsioonide suhtes; 

- kooskõlastatud tegevuse, mis kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel tuvastati ning 
millega kõik kollektiivse esindamise organisatsioonid piiravad vastastikuse esindamise lepingute 
alusel õigust litsentsida oma repertuaari teise kollektiivse esindamise organisatsiooni territooriumil. 

Komisjon ei määranud organisatsioonidele trahve, kuid nõudis siiski, et nad kõnealused klauslid 
lepingutest eemaldaksid ja kooskõlastatud tegevuse lõpetaksid. 

Enamus puudutatud organisatsioone ja CISAC esitasid komisjoni otsuse peale Euroopa Liidu 
Üldkohtule hagi. 

Täna tehtud otsustega tühistab Üldkohus CISAC ja 20 asjaomase organisatsiooni puhul 
komisjoni otsuse osas, mis puudutab kooskõlastatud tegevuse tuvastamist. Üldkohus leiab, 
et komisjon ei ole esitanud piisavalt tõendeid. Esiteks ei olnud komisjonil dokumente, mis 
tõendaksid kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelise kooskõlastatud tegevuse olemasolu 
seoses üksteisele antud volituste territoriaalse ulatusega, ja teiseks ei lükanud ta ümber hagejate 
esitatud argumentatsiooni, mille kohaselt ei olnud kõnealuste organisatsioonide paralleelne 
tegutsemine tingitud mitte kooskõlastamisest vaid vajadusest võidelda tõhusalt muusikateoste 
loata kasutamise vastu. 

Üldkohus jättis hagid rahuldamata osas, milles paluti tühistada komisjoni otsus liikmesuse ja 
ainuõiguse klauslite kohta. 

Kohtuasjas Stim lükkas Üldkohus ümber kõik selle organisatsiooni argumendid, kuna 
viimane ei olnud õigeaegselt esitanud tõendeid kooskõlastatud tegevuse puudumise kohta. 

 

Kohtuasja 
nr 

 

Organisatsi
oonid 

 

Organisatsio
onide 

riikkondsus 

 

Lahend 

T-392/08 AEPI Kreeka Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-398/08 ZAIKS Poola Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-401/08 TEOSTO Soome Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-410/08 GEMA Saksa Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-411/08 ARTISJUS Ungari Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-413/08 SOZA Slovaki Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-414/08 AKKA/LAA Läti Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 
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T-415/08 IMRO Iiri Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-416/08 EAÜ Eesti Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-417/08 SPA Portugali Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-418/08 OSA Tšehhi Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-419/08 LATGA-A Leedu Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-420/08 SAZAS Sloveenia Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-421/08 PRS Ühendkuning-
riigi 

Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-422/08 SACEM Prantsuse Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-425/08 KODA Taani Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-428/08 STEF Islandi Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-432/08 AKM Austria Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-433/08 SIAE Itaalia Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-434/08 TONO Norra Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

T-451/08 STIM Rootsi Hagi rahuldamata jätmine 

T-442/08 CISAC  Komisjoni otsuse osaline tühistamine 
(kooskõlastatud tegevus) 

 

 

Kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes ei ole (või enam ei ole) hagejad 

T-456/08 

 

SGAE Hispaania (hagi on hilinemise tõttu 
vastuvõetamatu)3 

 SABAM   Belgia Hagi ei esitanud  

 BUMA  Madalmaade Hagi ei esitanud 

 

                                                 
3
   Üldkohtu 13. jaanuari 2009. aasta määrus kohtuasjas T-456/08: SGAE vs. komisjon. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-456/08
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MÄRKUS: Üldkohtu lahendi peale võib kahe kuu jooksul selle teatavakstegemisest esitada Euroopa Kohtule 
edasikaebuse üksnes õigusküsimustes. 
 

MÄRKUS: Tühistamishagiga taotletakse liidu õigusega vastuolus olevate liidu institutsioonide õigusaktide 
tühistamist. Teatud tingimustel võivad liikmesriigid, Euroopa institutsioonid ja eraõiguslikud isikud esitada 
Euroopa Kohtule või Üldkohtule tühistamishagi. Kui hagi on põhjendatud, tühistatakse õigusakt. 
Asjassepuutuv institutsioon peab täitma õiguslünga, mis õigusakti tühistamisega võib tekkida. 

 

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Üldkohtule siduv. 

Otsuse terviktekst on CURIA veebileheküljel alates selle kuulutamise päevast. 

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler,  (+352) 4303 3127 

Kohtuotsuse kuulutamisest saab pildisalvestisi „Europe by Satellite  (+32) 2 2964106 
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