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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1566/2012, ingediend door Szwagrun Janusz (Poolse 
nationaliteit), namens Poly-Service S.A., over beperkingen op de invoer van 
goederen en buitensporige administratieve procedures

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over buitensporig lange administratieve procedures in verband met de invoer 
van Sowietskoje Igristoje-wijn in Polen. Hij tekent protest aan tegen de lengte van de 
procedure die het Octrooibureau nodig heeft (16 jaar) om te toetsen of de bekende wijn mag 
worden ingevoerd.  Hij tekent protest aan tegen het ogenschijnlijke gebrek aan medewerking 
van de agentschappen en ministeries in Polen in deze kwestie.  Hij vraagt het EP om hulp om 
de wijn in het land te kunnen invoeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Indiener klaagt over de buitensporig lange procedure (16 jaar) die zijn bedrijf heeft ingeleid 
bij het Poolse Octrooibureau en de onrechtmatige autorisatie om wijn te verkopen die gelijkt 
op een bekend wijnmerk dat de indiener in Polen invoert. Hij wil graag weten of de Poolse 
autoriteiten in dit geval de invoer van bekende goederen in Polen belemmeren ten gunste van 
Poolse bedrijven die vergelijkbare goederen vervaardigen.

De Commissie maakt uit het verzoekschrift op dat het bedrijf van indiener sinds de helft van 
de jaren 1990 een belangrijke invoerder is van een bekend wijnmerk dat bijzonder populair is 
bij de Polen en zeer door hen gewaardeerd wordt. Volgens de toelichtingen van indiener 
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brachten enkele Poolse producenten, vanaf het ogenblik waarop hij de activiteiten van zijn 
bedrijf opstartte, in Polen wijn in de handel met een gelijkaardig etiket als dit bekende 
wijnmerk; deze producenten veroverden een belangrijk marktaandeel. Bovendien blijkt dat 
het bedrijf van indiener in 1993, met medeweten en de schriftelijke toelating van de 
producent, een aanvraag indiende voor bescherming van het bekende wijnmerk in kwestie.  
Dit handelsmerk, dat in 1996 werd geregistreerd, werd achteraf ingetrokken door het Poolse 
Octrooibureau (POB) op grond van de moties ingediend door de producenten die wijnen met 
een gelijkaardig etiket als dit bekende wijnmerk in de handel brengen. Deze beslissing werd 
door het POB gehandhaafd in zijn beslissing van 9 maart 1998. Het bedrijf van indiener 
ijverde middels administratieve procedures voor de nietigverklaring van deze twee 
beslissingen van het POB van 1996 en 1998;  het bedrijf putte alle beroepsmogelijkheden uit 
en streefde, zonder succes, naar een buitengewone herziening van de twee beslissingen. 

Uit de in het verzoekschrift vermelde feiten maakt de Commissie op dat de termijn van 16 
jaar waarnaar indiener verwijst, de termijn is die begint bij de beslissing van het POB van 9 
maart 1998 waarin de intrekking van het handelsmerk werd gehandhaafd, uitgevaardigd in 
1998, en eindigt op de dag van vandaag.  Hoewel indiener naar deze periode verwijst als één 
en dezelfde termijn van procedures betreffende zijn bedrijf, blijkt uit de in het verzoekschrift 
vermelde feiten dat er gedurende de vermelde 16 jaar verschillende, afzonderlijke procedures 
plaatsvonden:

- een procedure na de motie voor buitengewone herziening van de administratieve beslissing 
ingediend bij de minister van Justitie (motie afgewezen);
- een procedure bij het POB, ingeleid in 2003, betreffende de nietigverklaring van de 
beslissingen van 1996 en 1998 op grond van grove schending van de wet (deze zaak loopt 
nog);
- procedures bij de gewone Poolse rechtbanken, ingeleid in 2005, tegen producenten van 
wijn met etiketten die lijken op die van het bekende merk, met de bedoeling om de productie 
van deze wijn te stoppen en een vergoeding te krijgen voor de verliezen die het bedrijf 
geleden had omdat gelijkaardige producten op de Poolse markt kwamen;
- een procedure bij de Provinciale Administratieve Rechtbank (Wyższy Sąd 
Administracyjny) (uitspraak van 25 januari 2012).
-
Op te merken valt dat het bedrijf van indiener ook contact heeft opgenomen met het 
Ministerie van Justitie en het Ministerie van Economie, de Poolse Mededingingsautoriteit en 
het Poolse Centrale Bureau voor corruptiebestrijding.

Volgens de Commissie moeten een aanvraag tot nietigverklaring van een administratieve 
beslissing en inbreukprocedures op grond van hun verschillende aard worden beschouwd als 
afzonderlijke procedures. Dit betekent dat de volledige termijn van 16 jaar waarnaar indiener 
verwijst, niet per se dient te worden beschouwd als een indicatie van aanvechtbaar gedrag. 
Daarnaast hebben de bevoegde overheden en rechtbanken beslist/uitspraak gedaan in de zaken 
die bij hen waren ingeleid. De bewering dat de autoriteiten er 16 jaar lang niet in geslaagd zijn 
om tot een besluit te komen, is dus ongegrond.  Ook moet worden vermeld dat indiener zijn 
producten tijdens de vermelde periode kon verhandelen.

Wat betreft de vermelde procedures waren de eerder genoemde Poolse rechtbanken en 
autoriteiten bevoegd om uitspraak te doen over de aangelegenheden die het bedrijf van 
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indiener aan hen voorlegde. Als de ingediende moties ten nadele van het bedrijf van indiener 
werden afgewezen, kon dat bedrijf herziening van deze uitspraak vragen door op passende 
wijze beroep aan te tekenen. De Commissie is niet bevoegd om te oordelen over de 
rechtmatigheid van de uitspraken van de Poolse rechtbanken en autoriteiten.

 Wat betreft de "onrechtmatige autorisatie om wijnen te verkopen die gelijken op een bekend 
wijnmerk" meent de Commissie te hebben begrepen dat indiener verwijst naar het feit dat 
andere producenten niets in de weg werd gelegd om gebruik te maken van wat volgens hem 
etikettering is die gelijkt op die van een bekend handelsmerk.  Op te merken valt dat het 
verzoekschrift niet vermeldt of deze andere producenten handelsmerken aanvroegen of 
gebruikten die zouden gelijken op de etikettering van het wijnmerk dat het bedrijf van 
indiener invoerde. Ook is het zo dat het bedrijf van indiener in 2005 een procedure bij de 
rechtbank inleidde tegen deze producenten en dat de rechtbanken bij deze procedure uitspraak 
deden dat de producenten de rechten van het bedrijf niet schonden en hun commerciële 
activiteiten onbelemmerd mochten voortzetten.

Conclusie

Gezien de hierboven beschreven achtergrond en omdat de Commissie niet bevoegd is om 
tussenbeide te komen in privégeschillen betreffende intellectuele-eigendomsrechten (omdat 
dit aangelegenheden zijn voor de bevoegde rechtbanken en autoriteiten), is zij niet bij machte 
tussenbeide te komen en de indiener in deze zaak te steunen.


