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Warszawa, 15 listopad 2013 r.

PRESS RELEASE
SME EUROPE wraz z Europejską Unią Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy
Średniej UNICORN ostrzegają:
Zwykły spór o uprawnienia do bułki, może mieć zgubne konsekwencje dla
europejskiej gospodarki.
Ochrona znaków towarowych stanowi podstawę udanej działalności przedsiębiorstw
oraz ochrony konsumentów.
SME EUROPE, oficjalne stowarzyszenie MŚP w Europejskiej Partii Ludowej, wraz z
UNICORN obserwują spór toczący się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości,
dotyczący ochrony znaków towarowych austriackiej marki Beckaldrin „The Kornspitz
Company”.
Postrzegany jako regionalny, toczący się konflikt prawny, może mieć ogromny wpływ na
całą europejską gospodarkę. Sędziowie rozstrzygający spór muszą również wyjaśnić
kwestię rozumienia marki oraz określić kto jest odpowiedzialny za interpretację rozwoju
nazwy rodzajowej.
Wbrew panującej w większości krajów Unii Europejskiej opinii prawnej, Adwokat Generalny
twierdzi, że firma mogłaby stracić prawa do swojego produktu albo zarejestrowanego znaku
towarowego opierając się wyłącznie na subiektywnej opinii konsumenta końcowego, który
swój osąd co do jakości produktu bazuje na osobistym zaufaniu wobec dostawcy. Jeżeli
sędziowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości opowiedzą się za tą opinią prawną,
zasieje to strach wśród niezliczonej liczby przedsiębiorców w UE, którzy będą zagrożeni
stratą praw autorskich i znaków towarowych a tym samym utratą wyłączności na wiele
innowacyjnych produktów.
SME EUROPE oraz UNICORN jako oficjalni przedstawiciele Małych i Średnich
Przedsiębiorców w EPL, mają na względzie ochronę znaków towarowych oraz
nowatorskich pomysłów biznesowych, które decydują o udanej działalności gospodarczej.
Uchwalenie powyższych praw mogłoby narazić na niebezpieczeństwo aktywność biznesową
MŚP oraz wytworzyć bardzo niekorzystną niepewność prawną. Ochrona znaków towarowych
przyczynia się również do kompleksowego zarządzania jakością, będącego filarem praw i
ochrony konsumentów. Z tego względu, SME EUROPE oraz UNICORN w napięciu
oczekują decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, która ma zostać ogłoszona w
czasie dwóch – trzech miesięcy.
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