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Θέμα: Αναφορά 1566/2012, του Szwagrun Janusz, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Poly-Service S.A., σχετικά με περιορισμούς στις εισαγωγές 
αγαθών και υπερβολικές διοικητικές διαδικασίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις υπερβολικά χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες που αφορούν 
την εισαγωγή του κρασιού Sowietskoje Igristoje στην Πολωνία. Καταγγέλλει τη διάρκεια της 
διαδικασίας την οποία ακολουθεί το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (16 έτη) για να 
ελέγξει αν είναι δυνατή η εισαγωγή του ευρέως γνωστού αυτού κρασιού. Καταγγέλλει επίσης 
εικαζόμενη έλλειψη συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και υπουργείων στην Πολωνία ως προς 
το εν λόγω θέμα. Ζητεί βοήθεια από το ΕΚ για να μπορέσει να εισαγάγει το κρασί αυτό στη 
χώρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Ο αναφέρων καταγγέλλει την υπερβολική διάρκεια (16 έτη) των διαδικασιών τις οποίες 
κίνησε η εταιρεία του ενώπιον του Πολωνικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς 
και την εσφαλμένη απόφαση χορήγησης άδειας για την πώληση κρασιών, παρόμοιων με μια 
ευρέως γνωστή μάρκα κρασιού, την οποία ο αναφέρων εισάγει στην Πολωνία. Επιθυμεί να 
μάθει εάν στην προκειμένη περίπτωση οι πολωνικές αρχές εμποδίζουν την εισαγωγή ευρέως 
γνωστών αγαθών στην Πολωνία προκειμένου να ωφεληθούν πολωνικές εταιρείες που 
παράγουν παρόμοια αγαθά. 
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Η Επιτροπή συμπεραίνει από την αναφορά ότι από τα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα και 
έπειτα η εταιρεία του αναφέροντος αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα ενός συγκεκριμένου 
κρασιού ευρέως γνωστού εμπορικού σήματος , το οποίο είναι εξαιρετικά δημοφιλές και 
αναγνωρισμένο στην Πολωνία.  Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε ο αναφέρων, από 
την αρχή της δραστηριότητας της εταιρείας του, ορισμένοι πολωνοί παραγωγοί εμπορεύονταν 
στην πολωνική αγορά κρασιά που έφεραν παρόμοια επισήμανση με εκείνη του εν λόγω 
ευρέως γνωστού εμπορικού σήματος κρασιού. Οι παραγωγοί αυτοί κατέλαβαν σημαντικό 
μερίδιο της σχετικής αγοράς. Εκτός αυτού, φαίνεται ότι η εταιρεία του αναφέροντος, με τη 
γνώση και την έγγραφη συγκατάθεση του παραγωγού, υπέβαλε το 1993 αίτηση για την 
προστασία του εμπορικού σήματος του εν λόγω ευρέως γνωστού σήματος κρασιού.  Το 
συγκεκριμένο εμπορικό σήμα, το οποίο καταχωρήθηκε το 1996, ανακλήθηκε από το 
Πολωνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΠΓΔΕ), μετά από προσφυγές που υπέβαλαν 
οι παραγωγοί που εμπορεύονται κρασιά με σήμανση παρόμοια με εκείνη του εν λόγω 
γνωστού σήματος. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από την απόφαση του ΠΓΔΕ της 9ης 
Μαρτίου 1998. Η εταιρεία του αναφέροντος επεδίωξε την ακύρωση των δύο αυτών 
αποφάσεων, τις οποίες εξέδωσε το ΠΓΔΕ το 1996 και το 1998 αντίστοιχα, κινώντας 
διοικητική διαδικασία. Η εταιρεία εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα και επεδίωξε ανεπιτυχώς 
έκτακτη επανεξέταση των δύο αποφάσεων. 

Με βάση τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην αναφορά η Επιτροπή εικάζει ότι η 
καθυστέρηση των 16 ετών, την οποία επισημαίνει ο αναφέρων, αντιστοιχεί στο διάστημα από 
την απόφαση του ΠΓΔΕ της 9ης Μαρτίου 1998, με την οποία επικυρώθηκε η ανάκληση του 
εμπορικού σήματος που εκδόθηκε το 1998, έως σήμερα. Παρότι ο αναφέρων θεωρεί ότι το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφορά τη συνολική διάρκεια των διαδικασιών που 
σχετίζονται με την εταιρεία του, σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην αναφορά 
του διεξήχθησαν στη διάρκεια των 16 αυτών ετών διαφορετικές και ανεξάρτητες μεταξύ τους 
διαδικασίες:

- διαδικασίες σε συνέχεια της προσφυγής για την έκτακτη επανεξέταση της διοικητικής 
απόφασης που υποβλήθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης (η προσφυγή απορρίφθηκε)
- διαδικασίες ενώπιον του ΠΓΔΕ οι οποίες κινήθηκαν το 2003 και αφορούν την ακύρωση 
των αποφάσεων των ετών 1996 και 1998 για λόγους κατάφωρης παραβίασης του νόμου (η 
υπόθεση είναι σε εξέλιξη),
- διαδικασίες ενώπιον των κοινών δικαστηρίων της Πολωνίας που κινήθηκαν το 2005 κατά 
των οινοπαραγωγών οι οποίοι χρησιμοποιούσαν επισημάνσεις παρόμοιες με εκείνη του 
γνωστού σήματος, με σκοπό να παύσει η παραγωγή των εν λόγω κρασιών και να 
καταβληθούν αποζημιώσεις για τις απώλειες που υπέστη η εταιρεία λόγω της παρουσίας 
παρόμοιων προϊόντων στην πολωνική αγορά.
- διαδικασίες ενώπιον του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου (Wyższy Sąd 
Administracyjny) (απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2012).
-

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία του αναφέροντος έχει επίσης επικοινωνήσει με το 
υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Οικονομίας, την πολωνική αρχή ανταγωνισμού, καθώς 
και το κεντρικό γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς της Πολωνίας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το αίτημα ακύρωσης της διοικητικής απόφασης αφενός και οι 
διαδικασίες επί παραβάσει αφετέρου πρέπει να θεωρούνται διακριτές διαδικασίες λόγω του 
διαφορετικού χαρακτήρα τους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το συνολικό διάστημα των 16 
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ετών, στο οποίο αναφέρεται ο αναφέρων, δεν μπορεί «καθαυτό» να θεωρηθεί ενδεικτικό 
οποιασδήποτε συμπεριφοράς δεκτικής προσφυγής. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές και τα 
δικαστήρια απεφάνθησαν ήδη επί των υποθέσεων που υποβλήθηκαν ενώπιόν τους, οπότε η 
δήλωση ότι επί 16 έτη οι αρχές δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε απόφαση είναι αβάσιμη. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο αναφέρων είχε τη δυνατότητα να διαθέτει στην αγορά τα 
προϊόντα του κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.

Όσον αφορά τις εν λόγω διαδικασίες, τα δικαστήρια και οι αρχές της Πολωνίας, που 
απαριθμούνται ανωτέρω, ήταν αρμόδια να κρίνουν επί των ζητημάτων που τους 
υποβλήθηκαν από την εταιρεία του αναφέροντος. Εφόσον οι αποφάσεις επί των προσφυγών 
που κατατέθηκαν δεν ήταν υπέρ της εταιρείας του αναφέροντος, η εταιρεία είχε τη 
δυνατότητα της προσφυγής κατά των αποφάσεων, μέσω των κατάλληλων διαδικασιών 
άσκησης ένδικων μέσων. Δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής να κρίνει την 
ορθότητα των αποφάσεων των πολωνικών δικαστηρίων και αρχών.

Όσον αφορά την «εσφαλμένη απόφαση χορήγησης άδειας για την πώληση κρασιών, 
παρόμοιων με ευρέως γνωστό σήμα κρασιού», η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αναφέρων 
αναφέρεται στο γεγονός ότι οι άλλοι παραγωγοί συνέχισαν ανεμπόδιστοι να χρησιμοποιούν 
επισημάνσεις οι οποίες, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, είναι παρόμοιες με αυτήν του ευρέως 
γνωστού σήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αναφορά δεν κατονομάζονται οι άλλοι 
παραγωγοί οι οποίοι φέρονται να έχουν αιτηθεί ή να χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα 
παρόμοια με αυτό του σήματος κρασιού που εισάγει η εταιρεία του αναφέροντος. Εκτός 
αυτού, η εταιρεία του αναφέροντος κίνησε το 2005 δικαστικές διαδικασίες κατά των εν λόγω 
παραγωγών και, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών, τα δικαστήρια έκριναν ότι οι 
συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν έθιγαν τα δικαιώματα της εταιρείας και ήταν ως εκ τούτου 
ελεύθεροι να συνεχίσουν την εμπορική τους δραστηριότητα. 

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει τη δικαιοδοσία να παρεμβαίνει 
στην εκδίκαση ιδιωτικών διαφορών που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (τα εν 
λόγω ζητήματα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών και δικαστηρίων), δεν 
δύναται να παρέμβει υπέρ του αναφέροντα στην προκειμένη περίπτωση.


