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RÉSZÉRE

Tárgy: A Szwagrun Janusz lengyel állampolgár által a Poly-Service S.A. nevében 
benyújtott 1566/2012. számú petíció a termékimportra vonatkozó 
korlátozásokról és a túlságosan hosszú adminisztratív eljárásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a túlságosan hosszú adminisztratív eljárásokat a 
Szovjetszkoje Igrisztoje nevű pezsgő Lengyelországba történő importálásával kapcsolatban. 
Kifogásolja a szabadalmi hivatal ellenőrzési eljárásának a hosszát (16 év), ami alapján 
megállapítják, hogy az ismert pezsgőt importálhatják-e. Kifogásolja továbbá a lengyel 
hivatalok és minisztériumok együttműködésének nyilvánvaló hiányát erre az ügyre 
vonatkozóan. Kéri a Parlament segítségét, hogy importálhassa a pezsgőt az országba.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A petíció benyújtója a vállalata által a lengyel szabadalmi hivatalnál indított eljárás hossza (16 
év) miatt emel panaszt, illetve kifogásolja az általa Lengyelországba importált, jól ismert 
pezsgőmárkához hasonló pezsgők árusításának jogtalan engedélyezését. Arra kíváncsi, hogy a 
szóban forgó ügyben a lengyel hatóságok vajon azért akadályozzák egyes jól ismert áruk 
Lengyelországba történő importálását, hogy kedvezzenek a hasonló árukat gyártó lengyel 
vállalatoknak.
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A Bizottság a petícióból úgy értelmezi, hogy a petíció benyújtójának vállalata a kilencvenes 
évek közepe óta az egyik jól ismert, a lengyelek körében rendkívül népszerű és általuk nagyra 
tartott pezsgőmárka fő importőre. A petíció benyújtójának leírása szerint vállalata 
tevékenységének kezdete óta egyes lengyel termelők e jól ismert pezsgőmárkáéhoz hasonló 
címkézéssel ellátott pezsgőket forgalmaznak Lengyelországban, és az érintett piac nagy részét 
ezzel le is fedik. Ezenkívül az is kiderül, hogy a petíció benyújtójának vállalata 1993-ban a 
gyártó tudtával és írásos hozzájárulásával a szóban forgó pezsgőmárka tekintetében 
védjegyoltalomra irányuló kérelmet nyújtott be. Az 1996-ban bejegyzett védjegyet a jól 
ismert pezsgőmárkáéhoz hasonló címkével ellátott pezsgőket forgalmazó termelők által 
benyújtott indítványokra való tekintettel a lengyel szabadalmi hivatal később 
megsemmisítette. A döntést a lengyel szabadalmi hivatal 1998. március 9-i határozatával 
megerősítette. A petíció benyújtójának vállalata közigazgatási eljárásban kérte a lengyel 
szabadalmi hivatal 1996-os és 1998-as határozatainak érvénytelenítését. A vállalat kimerítette 
a fellebbezési lehetőségeket, és sikertelenül kérelmezte a két határozat rendkívüli 
felülvizsgálatát. 

A petícióban szereplő tényekből a Bizottság azt feltételezi, hogy a petíció benyújtója által 
említett tizenhat éves időtartam a lengyel szabadalmi hivatalnak a védjegy megsemmisítését 
megerősítő 1998. március 9-i határozata és napjaink között eltelt időnek felel meg. Bár a 
petíció benyújtója ezt az időszakot a vállalatát érintő eljárás lefolytatásának időtartamaként 
írja le, a petícióban ismertetett tények szerint az említett tizenhat év alatt az alábbi különálló 
és egymástól független eljárások zajlottak:

- a közigazgatási határozat rendkívüli felülvizsgálatát kérvényező, az igazságügyi 
minisztériumhoz benyújtott indítványt követő eljárás (az indítványt elutasították);
- a lengyel szabadalmi hivatal előtt súlyos jogsértés címén 2003-ban megindított eljárás az 
1996-os és 1998-as határozatok megsemmisítése céljából (az ügy még folyamatban van);
- a lengyel bíróságok előtt a jól ismert pezsgőmárkáéhoz hasonló címkével ellátott pezsgők 
termelői ellen 2005-ben indított eljárások, melyek célja a termelés leállítása és kártérítés 
fizettetése a vállalat által a hasonló termékek lengyel piacon történő megjelenésének 
köszönhetően elszenvedett veszteségekért;
- eljárás a közigazgatási fellebbviteli bíróság (Wyższy Sąd Administracyjny) előtt (határozat 
2012. január 25-én).

Meg kell említeni, hogy a petíció benyújtójának vállalata felvette a kapcsolatot az igazságügyi 
minisztériummal, a gazdasági minisztériummal, a lengyel versenyhatósággal és a központi 
lengyel korrupcióellenes hivatallal is.

A Bizottság úgy véli, hogy a közigazgatási határozat megsemmisítésére irányuló kérelmet és a 
jogsértési eljárást – azok eltérő jellege miatt – különálló eljárásoknak kell tekinteni, ami azt 
jelenti, hogy a petíció benyújtója által említett tizenhat évnyi időtartam önmagában nem jelzi, 
hogy kifogásolható bánásmódról lenne szó. Ezenkívül az illetékes hatóságok és a bíróságok 
határoztak/ítéletet hoztak az eléjük erjesztett ügyek kapcsán, így megalapozatlan az az állítás, 
hogy a hatóságok tizenhat éven át nem voltak képesek eredményre jutni. Érdemes 
megjegyezni továbbá, hogy a petíció benyújtója a jelzett időszakban értékesíthette termékeit.

Ami az említett eljárásokat illeti, a fentiekben felsorolt lengyel bíróságok és hatóságok 
megfelelő hatáskörrel rendelkeztek a petíció benyújtójának vállalata által eléjük terjesztett 
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üggyel kapcsolatos döntéshozatalra. Amennyiben az előterjesztett indítványokkal 
kapcsolatban nem a petíció benyújtójának vállalata javára született döntés, a vállalat a 
megfelelő fellebbezési lehetőségekkel élhetett a határozatok felülvizsgálata céljából. A 
lengyel bíróságok és hatóságok határozatainak jogosságát a Bizottságnak nem áll 
hatáskörében megítélni.

Ami a „jól ismert pezsgőmárkához hasonló pezsgők árusításának jogtalan engedélyezését” 
illeti, a Bizottság értelmezése szerint a petíció benyújtója arra a tényre utal, hogy a többi 
termelőnek nem tiltották meg, hogy olyan címkézést használjanak, amely állítása szerint 
hasonlít egy jól ismert márkáéra. Meg kell jegyezni, hogy a petíció nem említi, hogy ezek a 
termelők olyan védjegyért folyamodtak volna, vagy olyan védjegyet alkalmaznának, amely 
hasonlít a petíció benyújtója által importált pezsgőmárka címkézéséhez. A petíció 
benyújtójának vállalata továbbá 2005-ben bírósági eljárást indított e termelők ellen, melynek 
eredményeképpen a bíróság úgy határozott, hogy a termelők nem sértik a vállalat jogait, és 
szabadon folytathatják kereskedelmi tevékenységüket.

Következtetés

A fentiekben ismertetett tények fényében, illetve mivel a Bizottság nem rendelkezik 
hatáskörrel arra, hogy a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos magánjogi jogvitákba 
beavatkozzon (ez ugyanis az illetékes bíróságok és hatóságok feladata), a jelen ügyben nem 
áll módjában a petíció benyújtóját támogatva közbeavatkozni.


