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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1566/2012, ko Poly-Service S.A. vārdā iesniedza Polijas 
valstspiederīgais Szwagrun Janusz, par preču importa ierobežojumiem un 
pārmērīgu administratīvo procedūru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par pārmērīgi ilgu administratīvo procedūru saistībā ar vīna 
Sowietskoje Igristoje importu Polijā. Viņš apstrīd to, ka Patentu birojam ir nepieciešama tik 
ilga procedūra (16 gadi), lai pārbaudītu, vai labi pazīstamo vīnu var importēt. Viņš iebilst pret 
Polijas aģentūru un ministriju acīmredzamo sadarbības trūkumu šajā jautājumā. Viņš lūdz EP 
palīdzību, lai varētu valstī ievest šo vīnu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par pārmērīgi ilgu administratīvo procedūru (16 gadi), ko 
viņa uzņēmums uzsāka Polijas Patentu birojā, un par netaisnīgu atļauju pārdot labi 
pazīstamajam zīmolam līdzīgus vīnus, ko lūgumraksta iesniedzējs importē Polijā. Viņš vēlas 
uzzināt, vai konkrētajā gadījumā Polijas iestādes bloķē Polijā labi pazīstamu preču importu 
par labu Polijas uzņēmumiem, kas ražo līdzīgas preces.

Komisija no lūgumraksta saprot, ka lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums kopš deviņdesmito 
gadu vidus ir labi pazīstama vīna zīmola, kurš ir ļoti populārs un respektēts Polijā, galvenais 
importētājs. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja paskaidrojumiem no viņa uzņēmuma 
darbības sākuma daži poļu ražotāji tirgoja Polijā vīnus, kuru etiķetes bija līdzīgas šim labi 
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zināmajam vīna zīmolam; šie ražotāji ieņēma būtisku attiecīgā tirgus daļu. Turklāt izriet, ka 
1993. gadā lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums ar ražotāja ziņu un rakstisku piekrišanu 
aizpildīja pieteikumu attiecīgā, labi pazīstamā vīna zīmola preču zīmes aizsardzībai. Polijas 
Patentu birojs (PPB) 1996. gadā reģistrēto preču zīmi pēc tam ir atsaucis to ražotāju 
priekšlikumu dēļ, kuri tirgo vīnus ar līdzīgu etiķeti, kāda ir šim labi pazīstamajam vīnam. Šo 
lēmumu apstiprināja PPB 1998. gada 9. marta lēmums. Lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums 
administratīvā procesa kārtībā prasīja atzīt par spēkā neesošiem šos divus PPB 1996. un 
1998. gada lēmumus; uzņēmums izmantoja apelācijas iespējas un nesekmīgi prasīja šo divu 
lēmumu ārkārtas izskatīšanu.

Ņemot vērā faktus, kas norādīti lūgumrakstā, Komisija pieņem, ka 16 gadu kavēšanos, uz ko 
norāda lūgumraksta iesniedzējs, veido periods no PPB 1998. gada 9. marta lēmuma par preču 
zīmes atcelšanas apstiprinājumu, kas izdots 1998. gadā, līdz šodienai. Lai gan lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz šo periodu kā kopēju ilgumu procesiem saistībā ar šo uzņēmumu, 
saskaņā ar faktiem, kas iekļauti lūgumrakstā, minēto 16 gadu laikā notika dažādi un neatkarīgi 
procesi:

– procesi, kas notika pēc priekšlikuma par administratīvā lēmuma ārkārtas izskatīšanu, kurš 
tika iesniegts tieslietu ministram (priekšlikums noraidīts);
– procesi PPB, kas sākti 2003. gadā, attiecībā uz 1996. un 1998. gada lēmumu atzīšanu par 
spēkā neesošiem, pamatojoties uz rupju tiesību aktu pārkāpumu (lieta tiek izskatīta);
– procesi Polijas vispārējās tiesās, kas sākti 2005. gadā, pret tāda vīna ražotājiem, kuru 
etiķetes līdzinās labi pazīstamā vīna etiķetei, ar mērķi apstādināt to ražošanu un saņemt 
kompensāciju par zaudējumiem, kas uzņēmumam radušies saistībā ar to, ka Polijas tirgū 
parādījās līdzīgi izstrādājumi;
– procesi Provinces administratīvajā tiesā (Wyższy Sąd Administracyjny) (2012. gada 
25. janvāra lēmums).

Ir jāmin, ka lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums ir sazinājies ar Tieslietu ministriju un 
Ekonomikas ministriju, Polijas Konkurences padomi un Polijas Galveno korupcijas 
novēršanas biroju.

Komisija uzskata, ka to dažādo raksturu dēļ, prasība par administratīva lēmuma atzīšanu par 
spēkā neesošu un pārkāpuma process ir jāuzskata par atšķirīgiem procesiem, kas nozīmē, ka 
kopējo 16 gadus ilgo periodu, uz ko norāda lūgumraksta iesniedzējs, nevar pašu par sevi 
uzskatīt kā norādi par apstrīdamu rīcību. Turklāt kompetentās iestādes un tiesas ir pieņēmušas 
lēmumus izskatītajās lietās, tāpēc apgalvojums, ka 16 gadus iestādes nebija spējīgas nonākt 
pie secinājumiem, ir nepamatots. Jāmin arī, ka lūgumraksta iesniedzējs varēja tirgot savus 
izstrādājumus norādītāja laika posmā.

Attiecībā uz minētajiem procesiem iepriekš norādīto Polijas tiesu un iestāžu kompetencē bija 
pieņemt lēmumus lietās, kuras lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums tiem iesniedza. Ja 
iesniegto priekšlikumu gadījumā netika lemts par labu lūgumraksta iesniedzēja uzņēmumam, 
tas varēja prasīt lēmumus pārskatīt, rīkojoties piemērotā apelācijas kārtībā. Komisija nav 
kompetenta vērtēt Polijas tiesu un iestāžu lēmumu likumību.

Attiecībā uz „netaisnīgu atļauju pārdot labi pazīstamajam zīmolam līdzīgus vīnus” Komisija 
saprot, ka lūgumraksta iesniedzējs norāda uz faktu, ka citiem ražotājiem nebija jāpārtrauc 
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izmantot, kā viņš to apgalvo, etiķetes, kas līdzinās labi pazīstamajai preču zīmei. Jāņem vērā, 
ka lūgumrakstā nav minēti šie citi ražotāji, kas piesakās vai izmanto preču zīmes, kuras 
līdzinās tā vīna zīmola etiķetei, ko importē lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzņēmums 2005. gadā uzsāka tiesas procesus pret šiem ražotājiem, un šo procesu 
gaitā tiesas nolēma, ka ražotāji nepārkāpa uzņēmuma tiesības un tie var turpināt savu 
komerciālo darbību.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, un tā kā Komisija nav kompetenta iejaukties privāto tiesību 
tiesvedībā par intelektuāla īpašuma tiesībām (tas ir jautājums, kas jāatrisina kompetentām 
tiesām un iestādēm), Komisijas nostāja ir neiejaukties konkrētā lūgumraksta iesniedzēja 
gadījuma labā.


