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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1566/2012, внесена от Януш Швагрун, с полско гражданство, от 
името на Poly-Service S.A., относно ограниченията върху вноса на стоки и 
прекомерните административни процедури

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от прекомерно дългите административни 
процедури във връзка с вноса на вино „Советское игристое“ в Полша. Той оспорва 
продължителността на процедурата на Патентното ведомство (16 години) за 
проверяване на това дали известното вино може да бъде внасяно. Той оспорва 
очевидната липса на сътрудничество от страна на ведомствата и министерствата в 
Полша по този въпрос. Той иска помощ от ЕП, за да може да внася виното в страната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Вносителят се оплаква поради прекомерната продължителност (16 години) на 
процедурата, която дружеството му е започнало пред полските патентно ведомство, и 
неправомерното разрешение да се продават вина, подобни на добре известна марка 
вино, което вносител на петицията внася в Полша. Той желае да узнае дали в 
конкретния случай полските органи възпрепятстват вноса на стоки, които са добре 
познати в Полша, в полза на полски дружества, произвеждащи подобни стоки.

Комисията разбира от петицията, че от средата на деветдесетте години дружеството на 
вносителя на петицията е основен вносител на добре известна марка вино, която е 
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изключително популярна и ценена от поляците. Според обясненията на вносителя на 
петицията от началото на дейността на дружеството му някои полски производители 
предлагат на пазара в Полша вина, чиито етикети наподобяват тези на въпросната 
добре известна търговска марка вино; тези производители покриват значителна част от 
съответния пазар. Освен това изглежда, че през 1993 г. дружеството на вносителя на 
петицията, със знанието и писменото съгласие на производителя, е внесло заявление за 
защита на търговската марка на въпросната добре известна марка вино. Търговската 
марка, регистрирана през 1996 г., впоследствие е анулирана от полското патентно 
ведомство (ППВ) вследствие на заявление, внесено от производителя, продаващ вина с 
етикет, наподобяващ този на добре известната марка вино. Това решение е потвърдено 
с решение на ППВ от 9 март 1998 г. Дружеството на ищеца е поискало анулиране на 
тези две решения на ППС от 1996 и 1998 г .  посредством административни 
производства; дружеството е изчерпало процедурите по жалби и неуспешно е поискало 
извънредно преразглеждане от двете решения.

От фактите, представени в петицията, Комисията предполага, че закъснението от 
16 години, посочено от вносителя на петицията, представлява времето от решението на 
ППС от 9 март 1998 г., потвърждаващо анулирането на марката, издадено през 1998 г., 
до настоящия момент. Въпреки че вносителят на петицията посочва този период като 
обща продължителност на процедурите във връзка с неговото предприятие, съгласно 
фактите, представени в петицията, през споменатите 16 години са се провели различни 
и независими производства:

- производство вследствие на искането за извънредно обжалване на административно 
решение, подадено до министъра на правосъдието (искането е отхвърлено)
- производство пред ППС, открито през 2003 г., относно анулирането на решения от 
1996 и 1998 г. въз основа на грубо нарушение на закона (случаят е в ход);
- производство пред полски общи съдилища, започнато през 2005 г., срещу 
производители на вина с етикети, наподобяващи този на добре известна марка, с цел да 
се спре производството и да се получат компенсации за загубите, понесени от 
дружеството поради появата на полския пазар на подобни продукти.
- производство пред областния административен съд (Wyższy Sąd Administracyjny) 
(решение от 25 януари 2012 г.).

Следва да се отбележи, че дружеството на вносителя на петицията се е обърнало също 
така към министерството на правосъдието и министерството на икономиката, полския 
орган по защита на конкуренцията и полското централно бюро за борба с корупцията.

Становището на Комисията е, че поради различния им характер искането за анулиране 
на административното решение и производството за установяване на нарушение трябва 
да се разглеждат като отделни производства, което означава, че общата 
продължителност от 16 години, посочена от вносителя на петицията, сама по себе си не 
може да се разглежда като показател за поведение, подлежащо на оспорване. Освен 
това компетентните органи и съдилища са постановили решения/са се произнесли по 
дела пред тях, така че твърдението, че за 16 години органите не са били в състояние да 
стигнат до определени заключения, е неоснователно. Важно е също така да се 
отбележи, че вносителят на петицията е бил в състояние да продава на пазара своите 
продукти през посочения период.
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Що се отнася до посочените процедури, полските съдилища и органи, изброени по-
горе, са компетентни да се произнасят по въпросите, повдигнати пред тях от 
дружеството на вносителя на петицията. Ако решенията на тези съдилища и органи не 
са били в полза на дружеството на вносителя на петицията, то е било в състояние да 
иска преразглеждането им посредством съответния апелативен съд. Не е в 
компетенциите на Комисията да преценява основателността на решенията на полски 
съдилища и органи.

Що се отнася до „неправомерното разрешение да се продават вина, наподобяващи 
добре известна марка вино“, според разбирането на Комисията вносителят на 
петицията има предвид факта, че на другите производители не е било забранено да 
използват това, което според вносителя на петицията представлява етикет, 
наподобяващ добре известна търговска марка. Следва да се отбележи, че в петицията не 
се споменават другите производители, които кандидатстват за или използват 
търговските марки, наподобяващи етикета на марката вино, внасяна от дружеството на 
вносителя на петицията. Също така дружеството на вносителя на петицията е 
започнало през 2005 г. съдебно производство срещу тези производители, вследствие на 
което съдилищата са постановили, че въпросните производители не нарушават правата 
на дружеството и могат да продължат своята търговска дейност.

Заключение

Предвид изложеното по-горе и тъй като Комисията не е компетентна да се намесва в 
частни спорове за права на интелектуална собственост (това е въпрос на компетентните 
съдилища и органи), тя не е в състояние да се намеси в подкрепа на вносителя на 
петицията в разглеждания случай.


