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Mediji in informacije 

 Splošno sodišče Evropske unije  

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 144/15 

Luxembourg, 10. december 2015 

Sodba v zadevi T-615/14 
Fútbol Club Barcelona/UUNT 

 

Splošno sodišče je zavrnilo tožbo nogometnega kluba iz Barcelone, ki je zahteval 
registracijo orisa grba kluba kot znamke Skupnosti 

Prijavljena znamka potrošnikom ne omogoča ugotoviti trgovskega izvora proizvodov in storitev, na 
katere se nanaša prijava za registracijo 

Fútbol Club Barcelona (nogometni klub iz Barcelone) je aprila 2013 pri Uradu za usklajevanje na 
notranjem trgu (UUNT) zaprosil za registracijo figurativnega znaka v obliki grba kluba kot znamke 
Skupnosti za, med drugim, proizvode iz papirja, oblačila in športne dejavnosti. 

 

 

Grb nogometnega kluba iz Barcelone (levo) in figurativni znak, katerega registracija se je zahtevala 
(desno) 

 

UUNT je maja 2014 prijavo za registracijo zavrnil, ker naj zadevni znak ne bi mogel pritegniti 
pozornosti potrošnikov glede trgovskega izvora blaga in storitev, na katere se nanaša prijava. 

Nogometni klub iz Barcelone je zoper odločbo UUNT vložil tožbo pri Splošnem sodišču Evropske 
unije. 

Splošno sodišče je v današnji sodbi presodilo, da nobena od značilnosti zadevnega znaka ne 
vsebuje izstopajočega elementa, ki bi lahko pritegnil pozornost potrošnikov. Prijavljeno znamko naj 
bi namreč potrošniki zaznavali kot preprosto obliko in naj jim ne bi omogočala, da blago in storitve 
imetnika te znamke razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij. Splošno sodišče prav tako 
poudarja, da se grbi v gospodarskem prometu pogosto uporabljajo v zgolj dekorativne namene, ne 
da bi izpolnjevali funkcijo znamke. 

Zato zadevni znak nima razlikovalnega učinka, ki se z Uredbo o znamki Skupnosti1 zahteva za 
njegovo registracijo. Splošno sodišče prav tako poudarja, da nogometnemu klubu iz Barcelone ni 
uspelo dokazati, da bi ta znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo. 

V teh okoliščinah je Splošno sodišče tožbo nogometnega kluba iz Barcelone v celoti zavrnilo. 

                                                 
1
 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1). 
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OBVESTILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih od njene vročitve pri Sodišču 
vložiti pritožbo, omejeno na pravna vprašanja. 
 
OBVESTILO: Namen ničnostne tožbe je razveljavitev ali razglasitev ničnosti aktov institucij Unije, ki so v 
nasprotju s pravom Unije. Države članice, evropske institucije in posamezniki lahko pod nekaterimi pogoji pri 
Sodišču ali Splošnem sodišču vložijo ničnostno tožbo. Če je tožba utemeljena, je akt razveljavljen ali 
razglašen za ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki je nastala z 
razveljavitvijo ali razglasitvijo ničnosti akta. 
 
OBVESTILO: Znamka Skupnosti velja na celotnem ozemlju Evropske unije in obstaja skupaj z nacionalnimi 
znamkami. Zahteve za registracijo znamke Skupnosti se naslovijo na UUNT. Zoper njegove odločbe se 
lahko vloži tožba pri Splošnem sodišču. 

 

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Splošnega Sodišča. 

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve. 

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793 
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