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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1566/2012, ktorú predkladá Szwagrun Janusz, poľský štátny občan, 
v mene spoločnosti Poly-Service S.A., o obmedzeniach dovozu tovaru 
a neprimeraných administratívnych postupoch

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje na neprimerane dlhé administratívne postupy v súvislosti 
s dovozom vína Sowietskoje Igristoje do Poľska. Namieta proti tomu, ako dlho (16 rokov) 
patentovému úradu trvá preskúmanie, či toto známe víno možno dovážať. Napáda zjavný 
nedostatok spolupráce agentúr a ministerstiev v Poľsku v tejto záležitosti. Žiada Európsky 
parlament o pomoc, aby mohol dovážať toto víno do krajiny.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Predkladateľ petície sa sťažuje na nadmerne dlhé trvanie konania (16 rokov), ktoré jeho 
spoločnosť začala na poľskom patentovom úrade, a na neoprávnené povolenie predaja vín 
podobných známej značke vína, ktorú predkladateľ petície dováža do Poľska. Zaujímalo by 
ho, či v tomto prípade poľské orgány neblokujú dovoz tohto známeho tovaru do Poľska 
v prospech poľských spoločností vyrábajúcich podobný tovar.

Komisia z petície pochopila, že spoločnosť predkladateľa petície je od polovice 90. rokov 
hlavným dovozcom známej značky vína, ktorá je medzi Poliakmi nesmierne obľúbená 
a uznávaná. Podľa vysvetlenia predkladateľa petície od začiatku pôsobenia jeho spoločnosti 
niektorí poľskí výrobcovia uvádzali na trh v Poľsku vína, ktoré boli označované podobne ako 
táto známa značka vína; títo výrobcovia tvorili značnú časť príslušného trhu. Okrem toho sa 
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zdá, že v roku 1993 spoločnosť predkladateľa petície, s vedomím a písomným súhlasom 
výrobcu, vyplnila žiadosť o ochranu ochrannej známky predmetnej známej značky vína. 
Ochranná známka zaregistrovaná v roku 1996 bola následne poľským patentovým úradom 
(PPÚ) odobraná v dôsledku podnetov predložených výrobcami, ktorí uvádzali na trh vína 
s podobným označením, ako má táto známa značka vína. Toto rozhodnutie bolo podporené 
rozhodnutím PPÚ z 9. marca 1998. Spoločnosť predkladateľa petície sa snažila o odvolanie 
týchto dvoch rozhodnutí PPÚ z rokov 1996 a 1998 prostredníctvom správneho konania. 
Spoločnosť vyčerpala všetky možnosti odvolania a neúspešne sa snažila o mimoriadne 
preskúmanie týchto dvoch rozhodnutí. 

Na základe skutočností uvedených v petícii sa Komisia domnieva, že meškanie v trvaní 16 
rokov, na ktoré odkazuje predkladateľ petície, predstavuje čas, ktorý uplynul od rozhodnutia 
PPÚ z 9. marca 1998 podporujúceho odobratie ochrannej známky vydanej v roku 1996 po 
súčasnosť. Hoci predkladateľ petície odkazuje na toto obdobie ako na celkové trvanie konania 
týkajúceho sa jeho spoločnosti, podľa skutočností uvedených v petícii sa počas spomínaných 
16 rokov konali rôzne a nezávislé konania:

- konanie na základe návrhu na mimoriadne preskúmanie administratívneho rozhodnutia, 
predloženého na ministerstve spravodlivosti (návrh zamietnutý);
- konanie na PPÚ, ktoré sa začalo v roku 2003 v súvislosti s odvolaním rozhodnutí z rokov 
1996 a 1998 na základe hrubého porušenia zákona (prípad prebieha);
- konania na poľských všeobecných súdoch, ktoré sa začali v roku 2005 proti výrobcom vín 
s označeniami pripomínajúcimi označenie príslušnej známej značky s cieľom zastaviť ich 
výrobu a získať náhradu za škody, ktoré spoločnosť utrpela na základe toho, že sa na poľskom 
trhu objavili podobné výrobky;
- konanie na vyššom správnom súde (Wyższy Sąd Administracyjny) (rozhodnutie 
z 25. januára 2012).
-
Stojí za zmienku, že spoločnosť predkladateľa petície sa obrátila aj na ministerstvo 
spravodlivosti a ministerstvo hospodárstva, poľský úrad na ochranu hospodárskej súťaže 
a poľský ústredný protikorupčný úrad.

Komisia sa domnieva, že vzhľadom na ich rôzny charakter treba žiadosť o odvolanie 
administratívneho rozhodnutia a konania o porušení povinnosti považovať za rozdielne 
konania, čo znamená, že celkovú dĺžku trvania 16 rokov, na ktorú odkazuje predkladateľ 
petície, nemožno ako takú považovať za dôkaz o spornom správaní. Navyše príslušné orgány 
a súdy v predložených prípadoch rozhodli, takže vyhlásenie, že orgány 16 rokov neboli 
schopné dospieť k záveru, je nepodložené. Za zmienku stojí aj to, že predkladateľ petície 
mohol počas uvedeného obdobia obchodovať so svojimi výrobkami.

Pokiaľ ide o uvedené konania, vyššie vymenované poľské súdy a orgány boli oprávnené 
rozhodnúť o záležitostiach, s ktorými sa na ne predkladateľ petície obrátil. Ak sa v prípade 
predložených návrhov nerozhodlo v prospech spoločnosti predkladateľa petície, bolo možné 
pokúsiť sa o prehodnotenie rozhodnutí prostredníctvom príslušného odvolania. Komisia nie je 
oprávnená posudzovať správnosť rozhodnutí poľských súdov a orgánov.

Pokiaľ ide o „neoprávnené povolenie predaja vín podobných známej značke vína“, Komisia 
sa domnieva, že predkladateľ petície poukazuje na skutočnosť, že iným výrobcom sa 
nezabránilo v používaní označenia, ktoré podľa neho pripomína známu ochrannú známku. 
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Treba poznamenať, že predkladateľ petície neuvádza týchto iných výrobcov, ktorí podali 
žiadosť o ochranné známky alebo ktorí používajú ochranné známky, ktoré by pripomínali 
označenie značky vína, ktorú dováža spoločnosť predkladateľa petície. Spoločnosť 
predkladateľa petície zároveň v roku 2005 začala súdne konania proti týmto výrobcom, 
ktorých výsledkom bolo, že podľa rozhodnutí súdov títo výrobcovia neporušili práva 
spoločnosti a mohli naďalej pokračovať vo svojej obchodnej činnosti.

Záver

Na základe uvedených skutočností a keďže Komisia nie je oprávnená zasahovať do 
súkromného sporu o právach duševného vlastníctva (je to záležitosť príslušných súdov 
a orgánov), nemôže v tomto prípade zasiahnuť a podporiť predkladateľa petície.


