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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Apstiprinājums par – pirmslēgšanas paziņojuma saņemšanu attiecībā uz vairākām sūdzībām ar
atsauces numuru CHAP/2010/310 – Vairākas vēstules par kolektīvu pārvaldījumu Spānijā
(2010/C 353/14)
Eiropas Komisija saņēma un turpina saņemt vēstules, kas rakstītas, izmantojot standarta veidlapu, kurās
norādīts, ka Spānija iespējams pārkāpusi Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 106. pantu saistībā
ar 102. pantu attiecībā uz intelektuālā īpašuma kolektīvu pārvaldījumu Spānijā Eiropas Komisija ir reģis
trējusi un turpinās šādas vēstules reģistrēt ar numuru CHAP/2010/310.
Tā kā ir saņemtas ļoti daudzas vēstules par šo tēmu, Komisija, lai informētu visas ieinteresētās personas un
tajā pat laikā taupīgi izmantotu administratīvos resursus, publicē šo paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī, lai apliecinātu vēstuļu saņemšanu un informētu to sūtītājus par Komisijas dienestu izmeklēšanas
rezultātiem attiecībā uz šajās vēstulēs minētajiem apsvērumiem. Šis paziņojums ir publicēts arī Komisijas
tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm
Visās saņemtajās vēstulēs ir vērsta uzmanība uz Spānijas konkurences iestādes (CNC) 2009. gada decembra
ziņojumu ar nosaukumu “Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual” (1).
Atsaucoties uz minēto ziņojumu, vēstulēs Komisija tiek aicināta sākt procedūru pret Spāniju par LESD
106. panta pārkāpumu saistībā ar LESD 102. pantu. Vēstulēs nav sniegta papildu informācija.
CNC ziņojuma mērķis ir no konkurences perspektīvas analizēt intelektuālā īpašuma kolektīva pārvaldījuma
nozari Spānijā, kā arī sagatavot ieteikumus par veidiem, kā uzlabot tiesisko pamatu un veicināt konkurenci
intelektuālā īpašuma pārvaldījuma organizāciju vidū. Ziņojums atsaucas uz Spānijas kolektīvā pārvaldījuma
organizāciju iespējamiem pret konkurenci vērstas rīcības gadījumiem, tas ir, uz kuriem varētu attiekties LESD
101. pants un/vai 102. pants (un Spānijas Konkurences likuma 1. un/vai 2. pants). Tomēr nav sniegti
norādījumi par iespējamu LESD 106. panta piemērošanu, jo tas neattiecas uz šā ziņojuma tēmu.
Komisijas dienesti vēlas informēt sūdzību iesniedzējus, ka tie negrasās aicināt Komisiju sākt procedūru pret
Spāniju, pamatojoties uz saņemtajām vēstulēm. CNC ir sniegusi vairākus ieteikumus par to, kā uzlabot
tiesisko pamatu, lai radītu lielāku konkurenci intelektuālā īpašuma pārvaldījuma organizāciju vidū. Tagad
Spānijas kompetentajām iestādēm ir jāpārbauda šie ieteikumi un jāizdara attiecīgie secinājumi. Turklāt
pašlaik CNC pati izskata lietas, kas attiecas uz iespējamiem LESD 101. un/vai 102. panta (un/vai citu
līdzvērtīgu noteikumu attiecīgajos Spānijas tiesību aktos) pārkāpumiem, ko izdarījušas kolektīvā pārvaldī
juma organizācijas. Tādēļ saistībā ar minēto un, ņemot vērā Komisijas pilnvaras sākt pienākumu neizpildes
procedūru pret ikvienu dalībvalsti saskaņā ar LESD 106. pantu, nebūtu lietderīgi izmantot Komisijas
resursus, lai veiktu izmeklēšanu, pamatojoties uz saņemtajām vēstulēm.
Minētais lēmums neliedz sūdzību iesniedzējiem iesniegt kompetentajām iestādēm citas sūdzības, ja tie
uzskata, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir pārkāpušas LESD 101. pantu un/vai 102. pantu. Tāpat
tas neliedz Komisijai vēlākā posmā veikt izmeklēšanu pret Spāniju, ja Komisija saņems informāciju, kas
liecinās par iespējamu LESD 106. panta pārkāpumu.
Trīsdesmit dienu laikā pēc šā lēmuma publicēšanas, sūdzības iesniedzējs pēc saviem ieskatiem var iesniegt
apsvērumus par ierosināto procedūras slēgšanu vai jebkuru citu lietas aspektu. Apsvērumus, kas iesniegti pēc
minētā termiņa, neņems vērā.

(1) Tas ir pieejams http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Estudios/tabid/228/Default.aspx
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