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Tema: Peticija Nr. 1566/2012 dėl prekių importo apribojimų ir perteklinių 
administracinių procedūrų, kurią pateikė Lenkijos pilietis Szwagrun Janusz 
„Poly-Service S.A.“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl pernelyg ilgų administracinių procedūrų, susijusių su vyno 
„Sowietskoje Igristoje“ importu į Lenkiją. Jis kelia klausimą dėl procedūros, kurios patentų 
biurui reikia patikrinti, ar gerai žinomą vyną galima importuoti, trukmės (16 metų). Peticijos 
pateikėjas protestuoja dėl akivaizdžios Lenkijos agentūrų ir ministerijų bendradarbiavimo šiuo 
klausimu stokos. Jis prašo Europos Parlamento pagalbos, kad galėtų importuoti šį vyną į šalį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl pernelyg ilgo (16 metų trunkančio) jo įmonės Lenkijos 
patentų biurui iškeltos bylos nagrinėjimo ir neteisėto leidimo pardavinėti vynus, panašius į 
gerai žinomą vyno rūšį, kurią peticijos pateikėjas importuoja į Lenkiją. Peticijos pateikėjas 
norėtų sužinoti, ar šiuo atveju Lenkijos valdžios institucijos stabdo gerai žinomų prekių 
importą į Lenkiją tam, kad suteiktų pranašumą panašias prekes gaminančioms Lenkijos 
įmonėms.

Iš šios peticijos Komisija supranta, kad peticijos pateikėjo įmonė nuo dešimtojo dešimtmečio 
vidurio yra pagrindinė gerai žinomos vyno rūšies, kurią lenkai labai mėgsta ir gerbia, 
importuotoja. Remiantis peticijos pateikėjo paaiškinimais, nuo tada, kai jo įmonė pradėjo 
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vykdyti veiklą, keli Lenkijos gamintojai Lenkijoje prekiavo vynais, kurių etiketės buvo 
panašios į šios gerai žinomos vyno rūšies etiketes; šie gamintojai užėmė nemažą atitinkamos 
rinkos dalį. Be to, atrodo, kad 1993 m. peticijos pateikėjo įmonė, apie tai pranešusi gamintojui 
ir gavusi jo raštišką sutikimą, pateikė paraišką dėl šios gerai žinomos vyno rūšies prekės 
ženklo apsaugos. Vėliau Lenkijos patentų biuras, atsižvelgęs į gamintojų, prekiaujančių 
panašiai kaip ši gerai žinoma vyno rūšis paženklintais vynais, pateiktus pasiūlymus, panaikino 
šį 1996 m. įregistruotą prekės ženklą. Šis sprendimas patvirtintas 1998 m. kovo 9 d. Lenkijos 
patentų biuro sprendimu. Peticijos pateikėjo įmonė, iškėlusi administracinę bylą, siekė 
panaikinti šiuos du 1996 ir 1998 m. Lenkijos patentų biuro priimtus sprendimus; įmonė 
išnaudojo apeliacijų teikimo būdus ir siekė per specialią procedūrą peržiūrėti šiuos du 
sprendimus, tačiau jai tai nepavyko.

Komisija, remdamasi šioje peticijoje pateiktais faktais, daro prielaidą, kad peticijos pateikėjo 
nurodytas 16 metų trunkantis vilkinimas – tai laikotarpis nuo 1998 m. kovo 9 d. Lenkijos 
patentų biuro priimto sprendimo, kuriuo panaikinamas 1998 m. išduotas prekės ženklas, iki 
šios dienos. Nors peticijos pateikėjas nurodo, kad šis laikotarpis apima bendrą su jo įmone 
susijusių bylų nagrinėjimo trukmę, remiantis šioje peticijoje pateiktais faktais galima teigti, 
per šiuos 16 metų buvo vykdomos skirtingos ir nepriklausomos procedūros:

� teisingumo ministrui pateikto pasiūlymo per specialią procedūrą peržiūrėti administracinį 
sprendimą nagrinėjimas (pasiūlymas atmestas);
� 2003 m. Lenkijos patentų biurui iškeltos bylos dėl 1996 ir 1998 m. sprendimų pripažinimo 
negaliojančiais, nes buvo šiurkščiai pažeisti įstatymai, nagrinėjimas (ši byla dar nebaigta);
� 2005 m. Lenkijos bendruosiuose teismuose vynų, kurių etiketės primena gerai žinomos 
vyno rūšies etiketes, gamintojams iškeltos bylos, kuria siekiama sustabdyti tokių vynų 
gamybą ir gauti kompensaciją už nuostolius, kurių įmonė patyrė dėl panašių produktų 
pateikimo Lenkijos rinkai, nagrinėjimas;
� provincijos administraciniame teisme (lenk. Wyższy Sąd Administracyjny) iškeltos bylos 
nagrinėjimas (sprendimas priimtas 2012 m. sausio 25 d.).

Verta pažymėti, kad peticijos pateikėjo įmonė taip pat kreipėsi į Teisingumo ministeriją, 
Ekonomikos ministeriją, Lenkijos konkurencijos tarnybą ir Lenkijos centrinį kovos su 
korupcija biurą.

Komisija laikosi nuomonės, kad dėl skirtingo jų pobūdžio prašymą pripažinti administracinį 
sprendimą negaliojančiu ir pažeidimų nagrinėjimo procedūras reikia laikyti skirtingais 
procesiniais veiksmais, o tai reiškia, kad peticijos pateikėjo nurodyto bendro 16 metų 
laikotarpio per se negalima vertinti kaip ginčytinos elgsenos požymio. Be to, kompetentingos 
valdžios institucijos ir teismai priėmė sprendimus dėl jiems pateiktų prašymų ir (arba) jiems 
pateiktose nagrinėti bylose, todėl teiginys, kad valdžios institucijos 16 metų negalėjo priimti 
sprendimo, yra nepagrįstas. Taip pat verta pažymėti, kad peticijos pateikėjas nurodytu 
laikotarpiu galėjo prekiauti savo produktais.

Kiek tai sietina su nurodytomis bylomis, pirmiau išvardyti Lenkijos teismai ir valdžios 
institucijos buvo kompetentingi priimti sprendimus peticijos pateikėjo įmonės jiems (arba 
joms) pateiktais klausimais. Jei dėl pateiktų pasiūlymų buvo priimti peticijos pateikėjo įmonei 
nepalankūs sprendimai, ji galėjo siekti persvarstyti šiuos sprendimus pateikdama atitinkamą 
apeliacinį skundą. Komisija neturi kompetencijos vertinti Lenkijos teismų ir valdžios 
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institucijų priimtų sprendimų teisingumo.

Dėl „neteisėto leidimo pardavinėti vynus, panašius į gerai žinomą vyno rūšį“, Komisija mano, 
kad peticijos pateikėjas nurodo, jog kitiems gamintojams ir toliau buvo leidžiama naudoti, jo 
teigimu, gerai žinomą prekės ženklą primenančias etiketes. Reikia pažymėti, kad peticijoje 
nenurodyti šie kiti gamintojai, prašantys leisti naudoti ar naudojantys peticijos pateikėjo 
įmonės importuojamos vyno rūšies etiketes primenančius prekių ženklus. Be to, 2005 m. 
peticijos pateikėjo įmonė prieš šiuos gamintojus pradėjo teismo procesą, kuriam pasibaigus 
teismai nuspendė, kad šie gamintojai nepažeidžia įmonės teisių, todėl turėtų turėti galimybę 
toliau laisvai vykdyti savo komercinę veiklą.

Išvada

Komisija, atsižvelgdama į pirmiau pateiktas aplinkybes ir neturėdama kompetencijos kištis į 
privataus bylinėjimosi dėl intelektinės nuosavybės teisių procedūras, nes šis klausimas 
priskiriamas kompetentingų teismų ir valdžios institucijų atsakomybės sričiai, šiuo konkrečiu 
atveju negali imtis veiksmų ir padėti peticijos pateikėjui.“


