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Hageja nõuded
— tuvastada, et kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole hiljemalt 10. aprilliks 2016 võtnud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse
teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul [ELT L 84,
20.3.2014, lk 72] järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või vähemalt ei ole nendest komisjonile teatanud, siis on
Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud selle direktiivi artikli 43 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;
— määrata Luksemburgi Suurhertsogiriigile direktiivi 2014/26/EL ülevõtmise meetmetest teatamise kohustuse rikkumise
eest ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 12 920,00 eurot iga päeva kohta alates käesolevas kohtuasjas tehtava
kohtuotsuse kuulutamisest;
— mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

Väited ja peamised argumendid
Direktiivi 2014/26/EL artikli 43 lõike 1 kohaselt olid liikmesriigid selle direktiivi kohustuste ülevõtmiseks kohustatud
vajalikud riigisisesed meetmed võtma hiljemalt 10. aprilliks 2016. Kuna Luksemburg ei ole direktiivi ülevõtmise meetmetest
teatanud, otsustas komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.
Komisjon teeb oma hagis ettepaneku määrata Luksemburgile karistusmakse 12 920,00 eurot iga päeva kohta.
Karistusmakse suuruse arvutamisel võeti arvesse rikkumise raskust ja kestust ning hoiatavat mõju vastavalt selle
liikmesriigi maksevõimele.
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Eelotsuse küsimus
Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes
tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (1)
(edaspidi „SEPA määrus“), artikli 9 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et makse saajal keelatakse seada makse tegemist SEPA
otsekorraldusskeemis sõltuvusse maksja elukohast liikmesriigis, kus on ka makse saaja elu- või asukoht, kui makse tegemine
on lubatud ka muul viisil, näiteks krediitkaardiga?
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ELT 2012, L 94, lk 22.

