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Ref.: Petiția nr. 1566/2012, adresată de Szwagrun Janusz, de cetățenie poloneză, în 
numele Poly-Service S.A., privind restricțiile asupra importurilor de bunuri și 
procedurile administrative excesive

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă procedurile administrative excesiv de lungi în ceea ce privește 
importurile de vin marca Sowietskoje Igristoje în Polonia. El contestă durata de 16 ani a 
procedurii necesare pentru ca Oficiul de Brevete să verifice dacă acest vin renumit poate fi 
importat. Petiționarul contestă o aparentă lipsă de cooperare între agențiile și ministerele din 
Polonia în acest domeniu. El solicită Parlamentului European să intervină pentru a putea 
importa vinul în țară.

2. Admisibilitate
Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Petiționarul contestă durata excesivă (16 ani) a procedurilor pe care întreprinderea sa le-a 
inițiat pe lângă Oficiul Polonez de Brevete, precum și autorizarea abuzivă a comercializării 
unor vinuri similare cu o marcă renumită de vin pe care petiționarul îl importă în Polonia. El 
dorește să știe dacă, în acest caz, autoritățile poloneze blochează importul în Polonia al unor 
bunuri renumite în beneficiul întreprinderilor poloneze care produc bunuri similare.

Comisia deduce din petiție faptul că întreprinderea petiționarului este, de la jumătatea 
anilor �90, principalul importator al unei mărci renumite de vin, extrem de cunoscute și 
respectate de polonezi. Potrivit explicațiilor petiționarului, încă de când întreprinderea sa și-a 
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început activitatea, anumiți producători polonezi comercializau în Polonia vinuri etichetate 
asemănător cu această marcă renumită de vin; ei au acaparat o parte semnificativă a pieței. De 
asemenea, se pare că în anul 1993, întreprinderea petiționarului, cu știința și consimțământul 
scris al producătorului mărcii renumite de vin, a depus o cerere de protecție a mărcii de vin în 
cauză. Marca, înregistrată în anul 1996, a fost revocată ulterior de Oficiul Polonez de Brevete, 
în urma contestațiilor depuse de producătorii care comercializează vinuri etichetate 
asemănător cu acest vin renumit. Decizia a fost confirmată de o altă decizie a oficiului, din 
data de 9 martie 1998. Întreprinderea petiționarului a solicitat, prin proceduri administrative, 
anularea celor două decizii din 1996, respectiv 1998, ale Oficiului polonez de Brevete;
întreprinderea petiționarului a epuizat căile de atac și a solicitat, fără succes, o revizuire 
extraordinară a celor două decizii.

Din datele prezentate în această petiție, Comisia presupune că termenul de 16 ani la care face 
referire petiționarul reprezintă timpul scurs din momentul emiterii deciziei din 9 martie 1998 
de confirmare a revocării mărcii, și până în prezent. Cu toate că petiționarul se referă la 
această perioadă de timp ca fiind durata totală a procedurilor legate de întreprinderea sa, 
conform aspectelor prezentate în petiție, în cei 16 ani menționați au avut loc proceduri diferite 
și independente una de cealaltă:

- proceduri ulterioare cererii de revizuire extraordinară a deciziei administrative, înaintate 
Ministerului Justiției (cerere respinsă);
- proceduri înaintea Oficiului Polonez de Brevete, deschise în 2003, vizând anularea 
deciziilor din 1996 și 1998 pe motiv de încălcare gravă a legii (cauza este în curs de 
soluționare);
- proceduri inițiate în 2005 înaintea instanțelor de drept comun din Polonia, împotriva 
producătorilor de vinuri etichetate asemănător cu marca renumită de vin în cauză, menite să 
oprească producerea acestora și să obțină despăgubiri pentru pierderile suferite de 
întreprinderea petiționarului din cauza apariției pe piața poloneză a unor produse similare;
- proceduri înaintea Tribunalului Administrativ Provincial (Wyższy Sąd Administracyjny) 
(hotărârea din 25 ianuarie 2012).
-
Trebuie observat că întreprinderea petiționarului s-a adresat și Ministerului Justiției, 
Ministerului Economiei, autorității poloneze pentru concurență, precum și Biroului Central 
Anticorupție din Polonia.

În opinia Comisiei, dat fiind caracterul diferit al cererii de anulare a unei decizii 
administrative și al procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, acestea ar trebui 
considerate proceduri diferite, ceea ce înseamnă că durata totală de 16 ani la care face referire 
petiționarul nu poate fi văzută, în sine, ca o dovadă a unei atitudini de contestat. De asemenea, 
autoritățile și instanțele competente au decis/au statuat în cauzele în care au trebuit să se 
pronunțe, prin urmare, acuzația conform căreia autoritățile nu au putut ajunge la concluzii în 
16 ani este nefondată. În plus, trebuie menționat că în toată această perioadă, petiționarul a 
putut să își comercializeze produsele.

Cât privește procedurile menționate, instanțele și autoritățile poloneze enumerate mai sus 
aveau competențele pentru a statua în chestiunile pentru care acestea au fost sesizate de 
întreprinderea petiționarului. Dacă hotărârile nu au fost favorabile întreprinderii petiționarului, 
el a putut solicita revizuirea lor prin intermediul unor căi de atac corespunzătoare. Comisia nu 



CM\1010210RO.doc 3/3 PE523.140v01-00

RO

are competențe să evalueze corectitudinea hotărârilor instanțelor și autorităților poloneze.

În ceea ce privește „autorizarea abuzivă de a comercializa vinuri care seamănă cu o marcă 
renumită de vin”, Comisia deduce că petiționarul face referire la faptul că alți producători nu 
au fost împiedicați să folosească ceea ce el numește „o etichetă asemănătoare cu a unei mărci 
renumite de vin”. Trebuie observat că petiția nu menționează dacă acești producători au 
solicitat sau utilizează mărci care ar semăna cu eticheta mărcii de vin pe care o importă 
întreprinderea petiționarului. De asemenea, întreprinderea petiționarului a inițiat în anul 2005 
acțiuni în justiție împotriva acestor producători și, ca rezultat, instanțele au statuat că 
producătorii nu încalcă drepturile întreprinderii și că ar trebui să își continue nestingheriți 
activitatea comercială.

Concluzii

Date fiind aspectele prezentate anterior, și având în vedere că Comisia nu este competentă să 
intervină în litigii private privind drepturile de proprietate intelectuală (domeniu rezervat 
instanțelor și autorităților competente), Comisia nu este în măsură să intervină în sprijinul 
petiționarului în acest caz.


