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Service S.A., om restriktioner på import af varer og overdrevent lange 
administrative procedurer

1. Sammendrag

Andrageren klager over usædvanligt lange administrative procedurer i forbindelse med import 
af vinen Sowietskoje Igristoje til Polen. Han anfægter varigheden af den procedure, som 
patentkontoret anvender (16 år) for at kontrollere, om den kendte vin kan importeres. Han 
anfægter den åbenlyse mangel på samarbejde mellem de polske instanser og ministerier i 
sagen. Han anmoder om Europa-Parlamentets hjælp, så han kan importere vinen til landet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Andrageren klager over den usædvanligt lange behandlingstid (16 år) for den procedure, som 
hans firma har indledt hos det polske patentkontor, samt den uretmæssige tilladelse til at 
sælge vine, der ligner et velkendt vinmærke, som andrageren importerer til Polen. Han ønsker 
at vide, hvorvidt det i denne sag handler om, at de polske myndigheder blokkerer for import 
af velkendte varer til Polen til fordel for de polske virksomheder, der producerer lignende 
varer.

Kommissionen forstår ud fra andragendet, at andragerens firma siden midten af halvfemserne 
er hovedimportør af et velkendt vinmærke, der er umådeligt populært og respekteret blandt 
polakker. Ifølge andragerens forklaring har nogle polske producenter, siden hans firma 
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påbegyndte sin virksomhed, markedsført vine i Polen, der var mærket på lignende måde som 
dette velkendte vinmærke, og disse producenter tog en betydelig andel af det relevante 
marked. Det ser desuden ud til, at andragerens firma med producentens vidende og skriftlige 
tilladelse indgav en ansøgning om varemærkebeskyttelse af det omtalte velkendte vinmærke i 
1993. Varemærket, der blev registreret i 1996, blev senere ophævet af det polske patentkontor 
på begæring af de producenter, der markedsførte vine med en lignende mærkning som dette 
velkendte vinmærke. Denne afgørelse blev stadfæstet ved det polske patentkontors afgørelse 
af 9. marts 1998. Andragerens firma søgte ad administrativ vej at få omstødt det polske 
patentkontors to afgørelser fra 1996 og 1998. Firmaet gjorde brug af alle appelmuligheder og 
søgte forgæves en ekstraordinær prøvelse af de to afgørelser. 

Ud fra de oplysninger, som fremgår af andragendet, antager Kommissionen, at de 16 års 
forsinkelse, som andrageren henviser til, udgør tiden fra det polske patentkontors afgørelse af 
9. marts 1998, der stadfæstede den ophævelse af varemærket, der blev truffet afgørelse om i 
1998, og indtil i dag. Selvom andrageren henviser til denne periode som den samlede 
varighed af proceduren angående hans firma, har der i løbet af de nævnte 16 år fundet 
forskellige og uafhængige procedurer sted ifølge de fakta, som fremgår af andragendet:

- Den sag, der efterfulgte begæringen om den ekstraordinære prøvelse af den administrative 
afgørelse, som blev indgivet til justitsministeren (begæring afvist). 
- De sager ved det polske patentkontor, der blev indledt i 2003, angående ophævelsen af 
afgørelserne fra 1996 og 1998 på grund af grov overtrædelse af loven (sagen verserer stadig).
- De retssager, der blev indledt ved de polske domstole i 2005 imod producenterne af vine 
med lignende mærkater som det kendte vinmærkes, der havde til formål at stoppe 
produktionen af disse vine og opnå kompensation for de tab, som firmaet havde lidt på grund 
af indførelsen af lignende produkter på det polske marked.
- Retssagen ved den regionale forvaltningsdomstol (Wyższy Sąd Administracyjny) 
(afgørelse af 25. januar 2012).
Det er værd at bemærke, at andragerens firma også har kontaktet justitsministeriet, 
økonomiministeriet, de polske konkurrencemyndigheder og det centrale polske kontor til 
bekæmpelse af korruption.

Det er Kommissionens holdning, at begæringen om omstødelse af en administrativ procedure 
og sager om krænkelse af et varemærke bør betragtes som separate procedurer pga. deres 
forskellige karakter, hvilket betyder, at den samlede varighed på 16 år, som andrageren 
refererer til, ikke som sådan kan betragtes som et tegn på omtvistelig adfærd. Derudover har 
de kompetente myndigheder og domstole afgjort/afsagt dom i sagerne før dem, så der er ikke 
belæg for påstanden om, at myndighederne i 16 år ikke har været i stand til at nå til en 
afgørelse. Det er også værd at bemærke, at andrageren har kunnet udnytte sine produkter 
erhvervsmæssigt i løbet af den nævnte periode.

Hvad angår de procedurer, der henvises til, var de ovennævnte polske domstole og 
myndigheder kompetente til at træffe afgørelse i de sager, som andragerens firma indbragte 
for dem. Hvis begæringen ikke blev afgjort til fordel for andragerens firma, var dette i stand 
til at søge prøvelse af afgørelsen via en passende appelform. Det er ikke inden for 
Kommissionens beføjelser at bedømme retfærdigheden af de polske domstoles og 
myndigheders afgørelser.
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Hvad angår "den uretmæssige tilladelse til at sælge vine, der ligner et velkendt vinmærke" 
forstår Kommissionen det således, at andrageren henviser til den kendsgerning, at de andre 
producenter ikke blev forhindret i at bruge det, som han påstår, er en mærkning, der ligner et 
velkendt varemærke. Det bør bemærkes, at andragendet ikke nævner disse andre producenter, 
der anmoder om eller gør brug af varemærker, der skulle ligner mærkningen af det vinmærke, 
som andragerens firma importerer. Desuden indledte andragerens firma i 2005 en retssag 
imod disse producenter, og domstolene afgjorde på baggrund af sagsforløbet, at 
producenterne ikke overtrådte firmaets rettigheder, og at de frit kunne fortsætte deres 
kommercielle aktivitet. 

Konklusion

På baggrund af ovenstående og da Kommissionen ikke har beføjelser til at gribe ind i 
privatretlige søgsmål angående intellektuelle ejendomsrettigheder (da dette er de kompetente 
domstoles og myndigheders opgave), er den ikke i stand til at gribe ind og støtte andrageren i 
denne sag.


