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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1566/2012, imressqa minn Szwagrun Janusz, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, f’isem il-Poly-Service S.A., dwar ir-Restrizzjonijiet fuq l-
importazzjoni ta’ prodotti u proċeduri amministrattivi eċċessivi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jilmenta dwar proċeduri amministrattivi eċċessivament twal b’rabta mal-
importazzjoni tal-inbid Sowietskoje Igristoje lejn il-Polonja. Huwa jikkontesta d-dewmien tal-
proċedura li jieħu l-Uffiċċju tal-Privattivi (16-il sena) biex jivverifika jekk l-inbid magħruf 
sew jistax jiġi importat. Huwa jikkontesta n-nuqqas apparenti ta’ kooperazzjoni tal-Aġenziji u 
l-Ministeri fil-Polonja dwar din il-kwistjoni. Jitlob lill-PE għal għajnuna biex ikun jista’ 
jimporta l-inbid fil-pajjiż.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-petizzjonant jilmenta dwar id-dewmien eċċessiv (16-il sena) tal-proċeduri li l-kumpanija 
tiegħu bdiet quddiem l-Uffiċċju Pollakk tal-Privattivi, u l-awtorizzazzjoni żbaljata biex 
jinbiegħu nbejjed simili għal marka ta’ nbid magħrufa sew li l-petizzjonant qed jimporta lejn 
il-Polonja. Jixtieq ikun jaf jekk, fil-każ inkwistjoni, l-awtoritajiet Pollakki humiex qed 
jimblokkaw l-importazzjoni ta’ prodotti magħrufa sew lejn il-Polonja, għall-benefiċċju tal-
kumpaniji Pollakki li jipproduċu prodotti simili.

Mill-petizzjoni, il-Kummissjoni tifhem li l-kumpanija tal-petizzjonant ilha, sa minn nofs is-
snin disgħin, importatur ewlieni ta’ marka ta’ nbid magħrufa sew, popolari ħafna u rrispettata 
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mill-Pollakki. Skont l-ispjegazzjonijiet tal-petizzjonant, mill-bidu tal-attività tal-kumpanija 
tiegħu, xi produtturi Pollakki kienu qed jikkummerċjalizzaw fil-Polonja nbejjed li kellhom 
tikketta simili għal din il-marka ta’ nbid magħrufa sew; dawn il-produtturi ħadu parti 
sinifikanti mis-suq rilevanti. Barra minn hekk, jidher li fl-1993 il-kumpanija tal-petizzjonant, 
filwaqt li l-manifattur kien mgħarraf b’dan u b’approvazzjoni tiegħu bil-miktub, ressqet 
applikazzjoni għall-protezzjoni tal-marka kummerċjali tal-marka ta’ nbid magħrufa sew 
inkwistjoni. Il-marka kummerċjali, irreġistrata fl-1996, ġiet sussegwentement irrevokata mill-
Uffiċċju Pollakk tal-Privattivi (PPO) bħala konsegwenza tal-mozzjonijiet sottomessi mill-
produtturi li jikkummerċjalizzaw inbejjed b’tikketta simili għal din il-marka ta’ nbid 
magħrufa sew. Din id-deċiżjoni ġiet ikkonfermata mid-deċiżjoni tal-PPO tad-
9 ta’ Marzu 1998. Il-kumpanija tal-petizzjonant fittxet li dawn iż-żewġ deċiżjonijiet tal-PPO 
tal-1996 u l-1998 ma jibqgħux validi permezz ta’ proċeduri amministrattivi; il-kumpanija 
eżawriet ir-rikors għal appell, u fittxet, bla suċċess, reviżjoni straordinarja taż-żewġ 
deċiżjonijiet. 

Mill-fatti ppreżentati fil-petizzjoni, il-Kummissjoni tassumi li d-dewmien ta’ 16-il sena li l-
petizzjonant jirreferi għalih, jirrappreżenta ż-żmien mid-deċiżjoni tal-PPO tad-
9 ta’ Marzu 1998 li tikkonferma r-revoka tal-marka kummerċjali, maħruġa fl-1998, sal-
ġurnata tal-lum. Għalkemm il-petizzjonant jirreferi għal dan il-perjodu ta’ żmien bħala 
dewmien kollettiv tal-proċeduri li jikkonċernaw il-kumpanija tiegħu, skont il-fatti ppreżentati 
fil-petizzjoni, seħħew proċeduri differenti u indipendenti matul is-16-il sena msemmija:

- Proċeduri wara l-mozzjoni għal reviżjoni straordinarja tad-deċiżjoni amministrattiva 
sottomessa lill-Ministru għall-Ġustizzja (mozzjoni miċħuda);
- Inbdew proċeduri quddiem il-PPO fl-2003 li jikkonċernaw l-invalidazzjoni tad-
deċiżjonijiet tal-1996 u l-1998 għal raġunijiet ta’ ksur kbir tal-liġi (il-każ għadu għaddej);
- Inbdew proċeduri quddiem il-qrati komuni Pollakki fl-2005 kontra l-produtturi ta’ nbejjed 
b’tikketti li jixbhu lil dawk tal-marka magħrufa sew, bl-għan li titwaqqaf il-produzzjoni 
tagħhom u jingħata kumpens għat-telf li l-kumpanija ġarrbet minħabba li prodotti simili dehru 
fis-suq Pollakk.
- Proċeduri quddiem il-Qorti Amministrattiva Provinċjali (Wyższy Sąd Administracyjny) 
(id-deċiżjoni tal-25 ta’ Jannar 2012).
-
Ta’ min jinnota li l-kumpanija tal-petizzjonant ikkuntattjat ukoll lill-Ministeru għall-Ġustizzja 
u l-Ministeru għall-Ekonomija, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Pollakka u l-Bureau Ċentrali 
Pollakk ta’ Kontra l-Korruzzjoni.

Fil-fehma tal-Kummissjoni, minħabba n-natura differenti tagħhom, it-talba biex deċiżjoni 
amministrattiva ma tibqax valida u l-proċeduri ta’ ksur għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
proċeduri distinti, li jfisser li d-dewmien kumplessiv ta’ 16-il sena li l-petizzjonant jirreferi 
għalih ma jistgħux minnhom innifishom jidhru bħala indikaturi ta’ xi mġiba li tista’ tkun 
ikkontestata. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti u l-qrati taw deċiżjoni dwar il-
każijiet li tressqu quddiemhom, u għalhekk id-dikjarazzjoni li għal 16-il sena l-awtoritajiet ma 
setgħux jilħqu konklużjoni hija bla bażi. Ta’ min jinnota wkoll li l-petizzjonant seta’ 
jikkummerċjalizza l-prodotti tiegħu matul il-perjodu ta’ żmien indikat.

Fir-rigward tal-proċeduri msemmija kkonċernati, il-qrati u l-awtoritajiet Pollakki elenkati 
hawn fuq kienu kompetenti biex jagħtu deċiżjoni dwar il-kwistjonijiet li l-kumpanija tal-
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petizzjonant ressqet quddiemhom. Jekk il-mozzjonijiet imressqa ma ġewx deċiżi favur il-
kumpanija tal-petizzjonant, din setgħet tfittex reviżjoni tad-deċiżjonijiet permezz ta’ rikors 
għal appell xieraq. Mhijiex kompetenza tal-Kummissjoni li tiġġudika jekk id-deċiżjonijiet tal-
qrati u l-awtoritajiet Pollakki humiex tajbin jew le.

Fir-rigward tal-“awtorizzazzjoni żbaljata biex jinbiegħu nbejjed simili għal marka ta’ nbid 
magħrufa sew”, il-Kummissjoni tifhem li l-petizzjonant qed jirreferi għall-fatt li l-produtturi l-
oħra ma twaqqfux milli jużaw tikketta li huwa jiddikjara li tixbah marka kummerċjali 
magħrufa sew. Ta’ min jinnota li l-petizzjoni ma ssemmix li dawn il-produtturi l-oħra 
japplikaw għal jew jużaw marki kummerċjali li jixbhu t-tikketta tal-marka ta’ nbid li l-
kumpanija tal-petizzjonant kienet qed timporta. Barra minn hekk, fl-2005 il-kumpanija tal-
petizzjonant fetħet proċeduri bil-qorti kontra dawn il-produtturi u, b’riżultat ta’ dawn il-
proċeduri, il-qrati ddeċidew li l-produtturi ma kinux qed jiksru d-drittijiet tal-kumpanija, u 
għandhom ikunu liberi li jkomplu l-attività kummerċjali tagħhom.

Konklużjoni

Fl-isfond ippreżentat hawn fuq, u peress li l-Kummissjoni mhix kompetenti li tintervjeni 
f’litigazzjoni privata dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (din hija kwistjoni għall-qrati 
u l-awtoritajiet kompetenti), hija mhix f’pożizzjoni li tintervjeni biex tappoġġa lill-
petizzjonant fil-każ inkwistjoni.


