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Družba The Body Shop ne more registrirati znaka „SPA WISDOM“ kot znamko 
Skupnosti 

Izraz „spa“ ni generični izraz za kozmetične izdelke 

Družba The Body Shop International s sedežem v Littlehamptonu (Združeno kraljestvo) je leta 
2010 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke 
Skupnosti.1 Šlo je za besedni znak SPA WISDOM. Registracija se je nanašala predvsem na 
kozmetične izdelke. 

Spa Monopole, zdraviliška družba s sedežem v Spaju (Belgija), je zoper to registracijo vložila 
ugovor. Njen ugovor je temeljil na več prejšnjih znamkah, registriranih v Beneluksu, v katerih je 
uporabljen izraz „spa“ in med katerimi je tudi besedna znamka SPA, ki se nanaša predvsem na 
mineralne in gazirane vode.  

Januarja 2014 je UUNT ugodil ugovoru in zavrnil zahtevo za registracijo  znamke SPA WISDOM v 
celoti. Ugotovil je, da obstaja nevarnost, da bi uporaba te znamke neupravičeno izkoristila 
razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke Spa. Družba The Body Shop je 26. marca 2014 pri 
Splošnem sodišču Evropske unije vložila tožbo za razveljavitev odločbe UUNT. 

Splošno sodišče je v današnji sodbi zavrnilo tožbo družbe The Body Shop.  

Tako je potrdilo svojo prejšnjo sodno prakso2 z ugotovitvijo, da lahko izraz „spa“ nazadnje pomeni 
generičen in opisen izraz za prostore, namenjene hidroterapiji, kot so turške kopeli ali savne, 
vendar ne za kozmetične izdelke, ker povezave med kozmetičnimi izdelki in centri za hidroterapijo 
niso take, da bi se generičnost ali opisnost te besede lahko nanašala tudi nanje. 

Splošno sodišče je pojasnilo, da je mogoče izdelke, ki so označeni z besedno znamko SPA, in 
sicer mineralne vode, uporabiti kot sestavine za kozmetične izdelke. Zato med tema vrstama 
proizvodov obstaja neka bližina, potrjena z dejstvom, da proizvajalci mineralnih vod včasih 
prodajajo kozmetične izdelke, v katerih so mineralne vode.  

Zato je UUNT ob upoštevanju javnosti, ki sta ji namenjena nasprotujoča si znaka, to je širše 
javnosti držav Beneluksa, stopnje povprečne podobnosti med tema znakoma, bližine proizvodov, ki 
jih označujeta nasprotujoča si znaka, in velikega ugleda znamke SPA, ne da bi storil napako, lahko 
ugotovil, da bi upoštevna javnost lahko vzpostavila povezavo med nasprotujočima si znakoma. 

Poleg tega je Splošno sodišče navedlo, da podoba znamke SPA in sporočilo, ki ga posreduje, 
napotujeta na zdravje, lepoto, čistost in bogastvo mineralov. To velja tudi za kozmetične izdelke. Ti 
so namreč namenjeni ohranjanju, zdravljenju in čiščenju kože, njihov cilj pa je lepota.  

Splošno sodišče je zato sklenilo, da je UUNT upravičeno ugotovil, da bi pri uporabi znaka SPA 
WISDOM obstajala nevarnost neupravičenega izkoriščanja ugleda znamke SPA in sporočila, ki ga 

                                                 
1
 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1). 

2
 Sodbi z dne 25. marca 2009, L’Oréal/UUNT – Spa Monopole (SPALINE) (zadeva T-21/07), in L’Oréal/UUNT – Spa 

Monopole (SPA THERAPY) (zadeva T-109/07). 
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ta posreduje, tako da bi bilo trženje izdelkov, na katere se nanaša prijavljena znamka, lažje zaradi 
njihovega povezovanja s prejšnjo znamko. 

 

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 ta utemeljena, se akt razveljavi ali razglasi za 
ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki nastane z razveljavitvijo ali 
razglasitvijo ničnosti akta. 

 
OBVESTILO: Znamka Skupnosti velja na celotnem ozemlju Evropske unije in obstaja skupaj z nacionalnimi 
znamkami. Zahteve za registracijo znamk Skupnosti se naslovijo na UUNT. Zoper njegove odločitve je 
mogoče pri Splošnem sodišču vložiti pritožbo. 

 

Neuradni dokument za medije, ki Splošnega Sodišča ne zavezuje. 

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletem mestu CURIA na dan razglasitve. 

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793 
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