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POVZETEK
Področje reklame je v Evropski uniji pomembno, saj vpliva na vzpostavitev notranjega

trga, kar je ključni cilj Evropske unije. Reklama lahko močno vpliva tudi na stališča ljudi
in njihovo dojemanje, zato je ključna njena pravna ureditev. Primerjalna reklama je
reklama, kjer so storitve oziroma proizvodi enega proizvajalca primerjani s storitvami
oziroma proizvodi drugega. Primerjalna reklama je pravno urejena v Direktivi
2006/114/EC. Pri uporabi primerjalne reklame lahko pride do nelojalne konkurence ali
pa kršitve znamke. Vsebina magistrskega dela je osredotočena predvsem na področje
kršitve znamke, kot posledice uporabe tuje znamke v primerjalnem oglaševanju. Zaradi
prepletanja primerjalnega oglaševanja in prava blagovnih znamk, je pomembna tudi
Direktiva 2008/95/ES, ki ureja področje blagovnih znamk. Decembra 2015 je bila
sprejeta Direktiva (EU) 2015/2436, ki je nadomestila Direktivo 2008/95/ES. Njeni
pravni učinki bodo vidni šele po letu 2019, ko se izteče implementacijski rok. Cilj
Direktive 2015/2436 je predvsem razviti in vzpostaviti dobro delujoč notranji trg ter
olajšati registracijo, upravljanje in varstvo blagovne znamke v Evropske uniji. V praksi je
prišlo do nejasnosti glede medsebojnega razmerja med primerjalnim oglaševanjem in
blagovnimi znamkami, vendar tudi teorija ni imela točno zapisanega razmerja. Rešitev
je podala sodna praksa, sedaj pa je to razmerje urejeno tudi v Direktivi 2015/2436.
Sodišče EU je odločilo, da imetnik znamke ne sme onemogočiti 3. osebi uporabe
enakega ali podobnega znaka v primerjalnem oglaševanju, če so izpolnjeni pogoji za
dopustnost primerjalnega oglaševanja, v Direktivi 2006/114. Če obstaja verjetnost
zmede v javnosti zaradi uporabe enakega ali podobnega znaka v primerjalnem
oglaševanju, potem pogoji iz 4. člena Direktive 2006/114 niso izpolnjeni.

Ključne besede: kršitev znamke, primerjalno oglaševanje, Direktiva 2006/114/ES,
Direktiva 2008/95/ES, potrošnik.

ABSTRACT
Topic of master's thesis is about relationship between trademarks and comparative
advertising. Using comparative advertising in practice can lead to unfair competition or
trademark infringement. In december 2015, Directive 2015/2436 about trademarks
was published. Directive (EU) 2015/2436 repeals Directive 2008/95/EC with effect
from January 2019. The content of master's thesis is focused on trademark
infringement as a result of foreign trademark use in comparative advertising.
Advertising is very important part of European law, because it affects internal market,
whose smooth function is one of the most crucial goals of European Union. Advertising
can influence people's view and perception, which is why it is important to be
regulated. Comparative advertising is any type of advertising, which explicitly or
implicitly identifies a competitor or goods and services offered by that party.
Comparative advertising is permitted under eight conditions, which are regulated in
Directive 2006/114/EC. Due to inter-relationship between comparative advertising and
trademark law, Directive 2008/95/EC is also relevant, because it regulates provisions
for trademark infringement. In practice, there has been confusion about the
relationship between the two Directives, but there was no defined theoretical answer.
Solution was made by jurisprudence in two important cases, O2 vs. H3G case and
L'Oreal vs. Bellure case. It was said that it is legitimate to use a competitor's
trademarks in comparative advertising if one fulfill criteria laid down by the Directive
2006/114/EC. If there is likelihood of confusion because of usage similar or identical
sign, conditions could not be met. In order to talk about trademark infringement or
allowable comparative advertising, conditions must be met. In practice those
conditions were part of different interpretations. Case-law gave amandments to
unclear provisions. It is important for a proprietor to know when their legal rights
based on trademarks are infringed and also it is important for them to take actions.

Key words: Trademark infringement, comparative advertising, Directive 2006/114/EC,
Directive 2008/95/EC, consumer.
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1. UVOD
Uporaba znamke v primerjalnem oglaševanju pomeni primerjati prednost svojega
blaga z blagom konkurenta, s sklicevanjem na konkurenta. Tako ravnanje lahko pomeni
dejanje nelojalne konkurence ali kršitev znamke. Tuja znamke je znamka konkurenta, s
katero oglaševalec poskuša dokazati prednost svojega blaga v kakovosti ali ceni.

Znamka kot pravica industrijske lastnine varuje znak, pod katerim pravne in fizične
osebe na trgu ponujajo blago in storitve. Imetniku zagotavlja določene izključne
pravice v zvezi z uporabo znaka, zavarovanega z znamko. Uporaba tuje znamke lahko
pomeni kršitev, kolikor je uporabljen znak zavarovan z znamko, kot pravico industrijske
lastnine in če so v ta namen izpolnjeni pogoji, navedeni v 5. členu Direktive 2008/95/ES
(v nadaljevanju Direktiva 2008/95)1 oziroma 10. členu Direktive (EU) 2015/2436 o
blagovnih znamkah (v nadaljevanju Direktiva 2015/2436)2 in pa 47. členu Zakona o
industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1).3

Primerjalno oglaševanje je urejeno v Direktivi 2006/114/ES o zavajajočem in
primerjalnem oglaševanju (v nadaljevanju Direktiva 2006/114),4 ki določa okoliščine v
katerih je primerjalno oglaševanje dovoljeno in pa tudi tiste, v katerih bi moralo biti
prepovedano. Direktiva 2006/114 je implementirana v Zakon o varstvu potrošnikov (v
nadaljevanju ZVPot),5 ki poda definicijo primerjalnega oglaševanja v 12. c členu. Glede
varstva potrošnikov je večkrat uporabljen tudi Zakon o varstvu potrošnikov pred
nepoštenimi poslovnimi praksami (v nadaljevanju ZVPNPP).6 Tudi ta, tako kot ZVPot,

1

Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in sveta o približevanju zakonodaje DČ v zvezi z
blagovnimi znamkami, Uradni list EU, L 299/25.
2
Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in sveta o približevanju zakonodaje DČ v zvezi z
blagovnimi znamkami, Uradni list EU, L 336/1.
3
Zakon o industrijski lastnini, Uradni list RS, št. 45/01, ZIL-1A, št. 96/02, ZIL-1-UPB1, št. 7/03, ZIL-1B, št.
37/04, ZIL-1-UPB2, št. 102/04, ZIL-1C, št. 20/06, ZIL-1-UPB3, št. 51/06, ZIL-1D, št. 100/13.
4
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju,
Uradni list EU, L 376/49.
5
Zakon o varstvu potrošnikov, Uradni list RS, št. 98/04, 25/98, ZVPot-A , št. 110/02, ZVPot-UPB-1,
št. 14/03, ZVPot-B, št. 51/04, ZVPot-UPB-2, št. 9/04, ZVPot-C, št. 126/07, ZVPot-D, št. 86/09,
ZVPot-E, št. 7/11, ZVPot-F, št. 38/14, ZVPot-G, št. 3/14.
6
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Uradni list RS, št. 53/07.
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opisuje zavajajoče oglaševanje, vendar je v primeru ZVPNPP omejeno le na razmerje
podjetje – potrošnik, ZVPot pa se nanaša tudi na razmerje podjetje – podjetje.
Uporaba primerjalnega oglaševanja je v praksi pereča tema. Tisti, ki podpirajo
primerjalno oglaševanje, pravijo, da je to dober način oglaševanja, saj so potrošniki bolj
informirani o proizvodih in storitvah, ki jih želijo kupiti.7 Na podlagi primerjave dveh
produktov lažje izberejo proizvod, ki jim ustreza, saj imajo že vnaprej predstavljene
pomanjkljivosti in prednosti oglaševanih proizvodov. Na drugi strani pa nasprotniki
trdijo, da oglaševalci s pomočjo primerjalnega oglaševanja kritizirajo konkurentov
proizvod oziroma storitev ali pa izkoristijo konkurentov pozitivni ugled za lastno
reklamo.8 Kljub zadržkom nekaterih do primerjalnega oglaševanja je le-to dovoljeno,
vendar ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. Glede na odločitve Sodišča EU je
moč razbrati, da podpira uporabo primerjalnega oglaševanja, oglaševalci pa
preizkušajo do kje sega zakonska meja dovoljenosti primerjalnega oglaševanja.

2. OPREDELITEV PROBLEMA
Prvi odstavek 47. člena ZIL-1 navede pravice, ki pripadajo imetniku znamke. V skladu s
to določbo tretje osebe v gospodarskem prometu ne smejo uporabljati znakov, ki so
enaki ali podobni registrirani znamki in se uporabljajo za enako ali podobno, lahko pa
tudi za povsem različno blago. Vendar pa vsaka uporaba znamke s strani tretje osebe
ne pomeni nujno kršitve.9 Predpostavke za kršitev znamke so zakonsko določene,
vendar je razlaga pogojev za ugotovitev kršitve vseeno nejasna, kar je posledica
predvsem različne razlage Sodišča EU v svojih odločitvah. Predvsem se kot sporno
pojavlja vprašanje, ali mora domnevni kršitelj za namene ugotovitve kršitve znamke leto uporabiti kot znamko, in če je temu tako, katera uporaba se šteje kot kršitev.10
Pojem uporabe znaka kot znamke pomeni uporabo znaka za označevanje izvora blaga
ali storitev. Gre za opravljanje funkcije razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od
7

Miskolczi-Bodnár P., Definition of Comparative advertising, European Integration Studies, vol.3, št.1,
Miskolc, 2004 (v nadaljevanju Miskolczi), str. 25.
8
Miskolczi, str. 26.
9
Repas Martina, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV založba, Ljubljana, 2007 (v nadaljevanju
Repas), str. 169.
10
Repas Martina, Blagovne in storitvene znamke: Ali je vsaka uporaba tuje znamke res kršitev?,
Gospodarski subjekti na trgu, 2009 (v nadaljevanju Repas II), str. 164.

7

blaga ali storitev drugega.11 Uporaba znaka kot znamke predstavlja uporabo, ki pomeni
kršitev znamke. Odprto pa ostaja vprašanje glede tega, katero dejanje se lahko
okvalificira kot taka uporaba in če lahko tudi katere druge uporabe predstavljajo
kršitev. Sodišče EU je odgovore na to podalo v primeru Arsenal proti Reed,12 kjer je
tudi navedlo, da je kršitev znamke odvisna od tega, če njena uporaba škoduje bistveni
funkciji znamke, ki je v zagotavljanju enakosti izvora blaga ali storitev končnim
uporabnikom.13 Postavlja se vprašanje, ali torej lahko tudi uporaba tuje znamke
pomeni relevantno uporabo, ki se lahko okvalificira kot kršitev znamke.

Pred Direktivo 2006/114 je bilo primerjalno oglaševanje dovoljeno le v nekaj državah
EU. Direktiva 97/55/ES o spremembi Direktive 84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju
(v nadaljevanju Direktiva 97/55)14 je prva uredila primerjalno oglaševanje. Kljub temu,
da je bilo primerjalno oglaševanje urejeno z direktivo, le-to še vedno ni bilo enotno
urejeno. Posledica tega je bila ukinitev in zamenjava Direktive 97/55/ES in Direktive
84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju v kodificirano Direktivo 2006/114. Kar zadeva
pogoje dovoljenosti primerjalnega oglaševanja, so ti ostali identični, kot so bili urejeni v
Direktivi 97/55. Direktiva 2006/114 v 4. členu našteje pogoje, ki morajo biti
kumulativno izpolnjeni, da je primerjalno oglaševanje dovoljeno. Pogoji za dopustnost
so v Direktivi 2006/114 zapisani zelo nejasno in ohlapno. Razlago posameznih
nejasnosti, na primer kaj pomeni objektivno primerjanje, ali je dovoljeno izpustiti
znamko izdelka, ki se primerja, kaj se razlaga kot nepošteno okoriščanje, itd. je podalo
Sodišče EU v številnih odločbah. 15

Direktiva 2006/114 ne vsebuje določb glede določitve medsebojnega razmerja med
primerjalnim oglaševanjem in blagovno znamko. To je v praksi pripeljalo do zmede
glede tega, ali naj se za reševanje tovrstnih sporov uporabi, Direktiva 2006/114 ali
11

Repas II, str. 166.
Zadeva C-206/01, Arsenal Football club proti Matthew Reed, ZOdl. 2002 (v nadaljevanju Arsenal proti
Reed), str. I-10273.
13
Repas II, str. 167.
14
Direktiva 97/55/ES o spremembi Direktive 84/450/EGS, tako da vsebuje primerjalno oglaševanje,
Uradni list EU, L 290.
15
Knez Rajko, Zavajajoče in primerjalno oglaševanje v EU, Revizor, letnik 17, št. 5, 2006 (v nadaljevanju
Knez), str. 77.
12
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Direktiva 2008/95 oz. Direktiva 2015/2436. Na Sodišče EU je bilo naslovljenih veliko
predhodnih vprašanj glede razlage določb obeh direktiv. Najodmevnejši primer je
primer O2 proti H3G.16 S to sodbo je Sodišče EU opredelilo medsebojno razmerje med
Direktivo 2006/114 in Direktivo 2008/95 oz. Direktivo 2015/2436, podalo pa je tudi
pogoje, pod katerimi se uporaba tuje znamke v primerjalnem oglaševanju lahko
obravnava kot kršitev znamke.

Uporaba znaka v primerjalnem oglaševanju pomeni primerjati prednosti svojega blaga
z blagom konkurenta tako, da se sklicuješ na znamko konkurenta. V primeru
primerjalnega oglaševanje ne gre za uporabo tuje znamke za označevanje lastnega
blaga, zato se zastavlja vprašanje, če je takšno ravnanje sploh kršitev znamke po 5(1)
členu Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a)(b) Direktive 2015/2436. Vprašanje pa je tudi, če je
treba takšno kršitev presojati tudi po Direktivi 2006/114.17

Ureditev medsebojnega razmerja med Direktivo 2006/114 in Direktivo 2008/95 oz.
Direktivo 2015/2436 vključuje vprašanje funkcije znamke in kdaj je ta ogrožena. Eden
pomembnejših je primer L'Oreal proti Bellure, kjer se postavljajo podobna vprašanja
kot v primeru O2 proti H3G, vendar v razmerju med enakima znamkama, za razliko od
O2 proti H3G, kjer gre za razmerje med podobnima znamkama.18 Primer L'Oreal proti
Bellure pa poda tudi razlago pogojev Direktive 2006/114, ki morajo biti izpolnjeni za
dovoljenost primerjalnega oglaševanja. Osredotoči se na podrobnejšo razlago pogoja
zapisanega v 4(f). členu Direktive 2006/114 v zvezi z nejasnostjo glede razlage določbe
»nepošteno okoriščanje znamke ugleda« in pa dodatno razlago pogoja 4(g). člena, in
sicer določbe »predstavlja blago ali storitev kot imitacijo ali kopijo«. Tako primer O2
proti H3G kot primer L'Oreal proti Bellure podata ključne odgovore na razlage členov in
ureditve medsebojnega razmerja med Direktivo 2006/114 in Direktivo 2008/95 oz.
Direktivo 2015/2436

16

Zadeva C-533/06, O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited, ZOdl. 2008 (v
nadaljevanju O2 proti H3G), str. I-04231.
17
Repas II, str. 170.
18
Waelde Charlotte, Laurie Gru, Abbe Brown, Smita Kheria, Jane Cornwell, Contemporary intellectual
property: Law and Policy, Third edition, Oxford, 2014 (v nadaljevanju Waelde), str. 681.
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3. NAMEN IN CILJ MAGISTRSKE NALOGE
Namen magistrske naloge je analiza problematike, povezane s kršitvijo znamke v
primeru primerjalnega oglaševanja. Pri analizi tega problema se bom osredotočila
predvsem na Direktivo 2008/95 oz. Direktivo 2015/2436 in ZIL-1, v katerega je vsebina
Direktive 2008/95 implementirana, ter Direktivo 2006/114 in ZVPot, v katerem so
implementirane določbe glede primerjalnega oglaševanja. Opredelila bom medsebojna
razmerja med Direktivo 2006/114 in Direktivo 2008/95 oz. Direktivo 2015/2436, njuno
uporabo ter prednost v primeru kolizije. Odgovore bom podala s pomočjo sodne
prakse Sodišča EU, analizirala bom predvsem osrednji primer O2 proti H3G. Dosti je
tudi nejasnosti glede razlage pogojev za dovoljenost primerjalnega oglaševanja.
Tovrstno oglaševanje je namreč dovoljeno ob kumulativni izpolnitvi osmih pogojev, ki
so podani v 4. členu Direktive 2006/114. V praksi je prišlo do različnih razlag teh
pogojev, zato bom s pomočjo sodne prakse opisala in analizirala razlago, kot jo je
podalo Sodišče EU.

4. ZNAMKA IN PRIMERJALNA REKLAMA
4.1. ZNAMKA
4.1.1. POJEM IN PRAVNA UREDITEV

Znamka v vsakdanjem pomenu besede praviloma služi spoznanju dejanskega stanja, ki
ne izhaja neposredno iz objekta, označenega z znamko. Sporočilnost znamke sega na
zasebnopravno in javnopravno področje. V zasebnem pravu so znamke pravno urejeno
sredstvo za zagotavljanje identitete predmetov, ki so z njimi označeni. V javnopravnem
dometu pa gre za označevanje kakovosti in količine.19

Znamka je ena izmed pravic industrijske lastnine. ZIL-1 v 42. členu določi, da se kot
znamka registrira kakršnikoli znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje
blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče
19

Pensa Jadek Dunja, Znamka, njen ugled in varstvo, Uradni list RS, 2008 (v nadaljevanju Jadek Pensa),
str. 34.
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grafično prikazati, kot so zlasti besede, številke, figurativni elementi…. Iz te definicije so
razvidne tri temeljne zahteve za uspešno registracijo znamke: predmet varstva mora
biti znak, znak mora imeti sposobnosti grafičnega prikaza in znak mora imeti
sposobnost razlikovanja blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega
podjetja. Te zahteve so zgolj temeljne zahteve. Za uspešno registracijo ne smejo biti
podani še določeni drugi absolutni razlogi za zavrnitev, ki jih navede 43. člen ZIL-1, kot
tudi ne določeni relativni razlogi za zavrnitev, ki pa so navedeni v 44. členu ZIL-1.20

Kaj natančno se smatra kot znak, v predpisih ni natančno opredeljeno. Določbe ZIL-1
zgolj primeroma navajajo znake. Kot znak pa se štejejo tudi t. i. ne tradicionalni znaki,
se pravi vsi znaki, ki niso predstavljeni z besedami in slikami, ampak z oblikami,
barvami, vonji, zvoki …21

Temeljni notranji vir, ki ureja tematiko blagovnih znamk, je ZIL-1. Ta ureja vsebino,
pridobitev, varstvo ter uveljavljanje znamke. ZIL-1 je implementiral Direktivo 2008/95.
Decembra 2015 je Evropski parlament potrdil novo Direktivo 2015/2436, ki je postala
veljavna januarja 2016. Države članice pa imajo tri leta časa, da implementirajo vsebino
Direktive 2015/2436 v nacionalno zakonodajo. Direktiva 2015/2436 je v večini prevzela
vsebino Direktive 2008/95 ter dodala nekaj novosti. Pravice iz blagovne znamke, ki jih
je Direktiva 2008/95 urejala v 5. členu, so v Direktivi 2015/2436 urejeni v 10. členu.
Ključna sprememba v zvezi s tematiko magistrske naloge

je bila pojasnitev

medsebojnega razmerja med primerjalnim oglaševanjem in blagovno znamko. Do
veljave Direktive 2006/114 je bila to naloga Sodišča EU, ki je podalo razlago v številnih
sodnih primerih. Po novi ureditvi pa lahko imetnik blagovne znamke prepreči uporabo
svoje blagovne znamke v primerjalnem oglaševanju, kadar tako primerjalno
oglaševanje ne izpolnjuje zahtev za dovoljeno primerjalno oglaševanje, zapisanih v
Direktivi 2006/114.22

20
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Kot vir prava je potrebno omeniti tudi običaje, ki so dopolnilni vir pogodbenega prava
znamk. Običaji so pravila, ki niso zakonsko urejena, temveč v običajih družbene
skupine, ki se postopno bolj ali manj spontano razvijajo. Zakonski predpis jim s svojo
normo da pravno naravo. Znamka je lahko predmet pravnega prometa, lahko se proda
ali odsvoji in tudi licencira. Za kršitev dobrih poslovnih običajev gre, kadar neka oseba
uporabi znamko drugega in se s tem ustvari ali lahko ustvari zmeda na trgu, ne glede
na to ali ima dovoljenje imetnika znamke ali ne. Pomemben vir prava so tudi sodbe
Sodišča EU, saj opredelijo kakšna je interpretacija posameznih določb predpisov EU.
Nekatere določbe direktiv so skope, ohlapne in zato otežujejo enotno razlago. Zato bo
večina analize posameznih določb direktiv analizirana s pomočjo sodne prakse Sodišča
EU.23

4.1.2. FUNKCIJA IN POMEN ZNAMKE

S pojmom funkcije znamke se označujejo naloge, ki jih znamka ima ali bi jih lahko
uresničevala. Pravo znamk se ukvarja s funkcijami znamke, ker so izhodišče za
opredelitev namena pravice znamke. Funkcije znamke oblikujejo sposobnost
sporočilnosti znamke.24

Znamke imajo številne ekonomske funkcije, ki so pomembne zaradi razlage
posameznih zakonskih določb. V splošni teoriji so znane naslednje funkcije znamke:
funkcija individualizacije in razlikovanja, funkcija izvora, funkcija kakovosti oziroma
garancije, investicijska oziroma reklamna funkcija ter novejša, prodajna funkcija.

Funkcija individualizacije in razlikovanja se kaže predvsem pri trgovanju. Znamke so
glede na njihovo naravo znaki, ki razločujejo enakovrstno ali podobno blago. Z znamko
označen proizvod se loči od drugih, ki niso označeni. Mora pa se ločiti tudi od tistih
enakovrstnih ali podobnih proizvodov, ki so označeni. Identifikacija proizvoda z znamko
je torej namenjena predvsem diferenciaciji proizvodov na trgu. Znamke so tako v
nekem pogledu pogoj za konkurenco na trgu. Glede na njihovo oznako, jih bo potrošnik
23
24

Repas, str. 54
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12

lahko razločil in tako izbral tisto katero želi. Prav tako bo znamka olajšala potrošniku
izbiro. Znamke s sposobnostjo diferenciacije spodbujajo tudi proizvajalce k ohranjanju
kakovosti ponujanih proizvodov.25

Funkcija izvora znamki omogoča, da se proizvodi in storitve razlikujejo glede na
poreklo. Tako znamka primarno služi identifikaciji blaga ali storitev glede na njihov
izvor ter razlikovanju z blagom ali storitvami iste vrste, ki niso enakega izvora. Koncept
»bistvene funkcije« znamke, je bil prvič omenjen v zadevi Hoffmann La-Roche.26
Kasneje je bil upoštevan v večini odločitev Sodišča EU. Identifikacija proizvajalca je
pomembna tudi za potrošnike oziroma kupce, da lahko v primeru napake ali
nezadovoljstva blago reklamirajo. S tem je znamka postala tudi sredstvo informiranja
potrošnikov oziroma kupcev. Se pravi, poleg imetnika znamke, imajo tudi potrošniki
interes po ohranitvi funkcije izvora znamke, s čimer se lahko izognejo zmedi glede
izvora blaga ali storitev. Znamka mora torej zagotoviti, da ima vso blago ali storitve, ki
nosijo določeno znamko res isti izvor oziroma so vsi proizvedeni pod nadzorom enega
subjekta, ki jamči za kakovost blaga.27

Funkcija kakovosti oziroma garancije pomeni, da za proizvod z znakom velja določena
kakovost, ki mora biti konstantna in nespremenljiva. Bistveno je, da ne gre niti za
garancijo kakovosti proizvodov v objektivnem pomenu niti za kakovost, ki bi se
kakorkoli pravno zagotavljala. Kakovost blaga je razumljena v smislu, da so potrošniki
ocenili, da neko blago ustrezno zadovoljuje njihove potrebe. Bistveni element pojma z
znamko garantirane kakovosti blaga, zato tudi ni nujna zelo visoka kakovost proizvodov
v objektivnem pomenu. Kupci pričakujejo le, da bo pričakovani tip kakovosti ostal
konstanten.28 Funkcija garancije je večja, če je znamka znana, saj je njena
prepoznavnost predvsem posledica dobre kakovosti proizvoda. Znamka nima
samostojne vrednosti, vrednost ima šele v povezavi z blagom ali storitvami, za katere
se uporablja. Znamki, ki je precej znana, je treba priznati večjo varstvo, četudi

25

Jadek Pensa, str. 41.
Zadeva C-102/77, Hoffmann La-Roche proti Centrafarm, ZOdl. 1978, str. I-01139.
27
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Jadek Pensa, str. 47.
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potrošniki dejansko niso zmedeni glede izvora blaga.29 Nekateri teoretiki vidijo v tej
funkciji znamke zgolj razširitev funkcije označevanja izvora blaga. Tako naj bi znamka
sporočala o enem izvoru kontrole kakovosti blaga in zato naj bi šlo le za vidik funkcije
označevanja izvora, torej za nesamostojno funkcijo, ki je izpeljana iz funkcije
označevanja izvora.30

Investicijska oziroma reklamna funkcija, pa se kaže v tem, da se ugled znamke ustvarja
in ohranja primarno z oglaševanjem. Znamka ima nalogo, da preusmeri pozornost
kupcev na blago in da to blago ponudi v nakup. Znamka ima pomembno vlogo tudi pri
uvajanju novih proizvodov na trg. Z njeno pomočjo se identificira in oglašuje tudi nov
proizvod. Potrošniki se večkrat odločijo ravno za znamko, ki se nenehno oglašuje v
medijih, saj jo imajo v mislih in jih vodi pri izbiri določenega blaga oziroma storitev.31

Prodajno funkcijo je znamka pridobila v zadnjem času, ko so slavne osebe, nogometni
klubi, univerze in drugi registrirali svoja imena in simbole za vrsto blaga, ki ima malo ali
pa nobene povezave z njihovo glavno dejavnostjo. Potrošniki z nakupom takega blaga
zgolj izkazujejo svojo pripadnost in jim kakovost ni ključna.32

4.1.3. KRŠITEV ZNAMKE
4.1.3.1. SPLOŠNO

Registrirana znamka deluje kot jamstvo izvora, se pravi kot zagotovilo, da blago ali
storitve izvirajo od določene osebe. Za ugotovitev obstoja registrirane znamke je
potrebno primerjati registrirano znamko ter znak, ki naj bi to znamko kršil.33 Imetnik
znamke ima ex lege absolutno pravico, ki učinkuje erga omnes in katere bistvo je v
tem, da lahko znamko uporablja.

29
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ZIL-1 v 47. členu vsebuje izključne pravice imetnika znamke. V skladu s 47. členom ZIL1, ima imetnik znamke izključno pravice uporabe znamke in s tem ex lege zagotovljeno
absolutno pravico, ki učinkuje erga omnes. Učinek izključne pravice je, da imetnik lahko
znamko uporablja, torej ima na tej pravni podlagi prepovedano pravico in pravico
prenesti oziroma odstopiti znamko na temelju pravnega posla oziroma licenčne
pogodbe. Bistvo prepovedane pravice je, da lahko imetnik znamke tretjim osebam, ki
niso pridobile njegovega vnaprejšnjega soglasja, prepove, da bi v gospodarskem
prometu uporabljale te znake. Tretje osebe ne smejo uporabljati nobenega znaka, ki je
enak imetnikovi znamki, če gre za enako blago ali enake storitve, ki so obsežene z
zadevno znamko imetnika.34 Upravičenje imetnika znamke je torej preprečiti uporabo
znaka nekoga tretja, ob upoštevanju dejstva, da obstaja verjetnost, da bi uporaba
znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki oziroma, če gre za podobnost blaga ali
storitve, v javnosti povzročila zmedo. Točka b) 1. odstavka 47. člena ZIL-1 zapove, da
zadevni znak ne sme biti tak, da bi bila z njegovo uporabo povzročena zmeda v
gospodarskem prometu pri povprečnem porabniku, zlasti če bi obstajale v zadevnem
primeru realne podlage za verjetnost povezovanja med znakom in znamko. Pod točko
c) 1. odstavka 47. člena ZIL-1 je urejena prepoved katerega koli znaka s strani tretje
osebe, če je znak enak ali podoben znamki za blago ali storitev, če te niso podobne
tistim, ki so že obsežene z zadevno znamko. Ta vsebinska pravica, pa je še dodatno
zaostrena z določitvijo statusa imetnika znamke ugleda, kjer lahko z neupravičeno
uporabo s strani tretje osebe pride do oškodovanja pravne narave in ugleda zadevne
znamke.35

Kršitev znamke je pravno dejstvo, iz katerega nastane upravičencu nova pravna
možnost, to je možnost zahtevati varstvo kršene pravice. Posledica kršitve pravice do
znamke je možnost imetnika znamke, da uveljavi odstranitveni in prepovedni zahtevek.
Na ta način pravo zagotavlja upravičencu že doseženi pravni položaj in ga varuje zoper
vsakogar izključno in absolutno, če so izpolnjene predpostavke za kršitev, ki so
zapisane v zakonu.36
34

Puharič Krešo, Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV založba, Ljubljana, 2003 (v nadaljevanju
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4.1.3.2. PREDPOSTAVKE ZA KRŠITEV ZNAMKE
4.1.3.2.1. UPORABA ZNAKA V OKVIRU TRGOVANJA

Predpostavke za kršitev znamke so zelo obširna tema, zato se bom v magistrski nalogi
osredotočila na osnove, ki so relevantne za razumevanje obravnavane teme.

Pogoj za kršitev znamke je uporaba znamke s strani tretje osebe v okviru trgovanja
oziroma v gospodarskem prometu. Razlago tega pojma je Sodišče EU podalo v primeru
Arsenal proti Reed. Arsenal Footbal club je znan angleški nogometni klub, ki je
registriral dve besedni znamki in dve slikovni znamki. Matthew Reed je prodajal
spominke in oblačila, povezane z nogometnim klubom Arsenal, na stojnici pred
Arsenalovim stadionom. Ti izdelki so vsebovali znamko Arsenal, za uporabo katere pa
Reed ni imel dovoljenja. Na prodajnem mestu je sicer bilo omenjeno, da ne gre za
originalne produkte. Arsenal je naperil tožbo proti gospodu Reedu zaradi kršitve
znamke. Sodišče EU je pojasnilo, da uporaba znaka v okviru trgovanja pomeni uporabo
znaka v sklopu gospodarske oziroma trgovinske dejavnosti z namenom doseganja
ekonomske koristi, in ne pridobivanja koristi v zasebne namene.

Prav tako je Sodišče EU še dodatno pojasnilo kaj šteje kot gospodarsko dejavnost v
zadevi Adam Opel AG proti Autec AG37 (v nadaljevanju Adam Opel), kjer je družba Opel
tožila družbo Autec zaradi uporabe njenega logotipa na prototipih daljinsko vodenih
vozil, med katerimi je bila tudi replika modela Opel Astra, na katerega maski hladilnika
je bil tudi Oplov logotip. Opel je menil, da je prišlo do kršitve njegovih pravic, ki jih ima
kot imetnik registrirane znamke. Sodišče EU je pojasnilo, da za presojo ali gre za
uporabo znaka v gospodarskem prometu pomembno, da je uporaba spornega znaka
naravnana na pridobivanje gospodarske prednosti pri opravljanju komercialne
dejavnosti na trgu, in da njegova uporaba nima učinka zgolj na zasebnem področju.

Drugi odstavek 47. člena ZIL-1 navaja seznam primerov uporabe znaka. Gre za
opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom. V tem primeru za obstoj kršitve ne
zadošča, da se znamka povsem naključno pojavi na blagu. Znak se lahko uporabi tudi za
37
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ponujanje blaga, označenega s tem znakom, njegovega dajanja na trg ali skladiščenje v
ta namen oziroma ponujanja ali oskrbovanja s storitvami pod tem znakom, uvoz ali
izvoz blaga pod tem znakom in uporaba znaka na poslovni dokumentaciji ali v
oglaševanju.38

4.1.3.2.2. ENAKOST IN PODOBNOST

Za ugotovitev obstoja kršitve je potrebno primerjati registrirano znamko in znak, ki naj
bi to znamko kršil. Določba drugega odstavka 47. člen ZIL-1 v točkah od a) do c) opiše,
da mora biti za kršitev uporabljen znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve,
uporabljen mora biti tudi znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti z znamko
lahko nastane zmeda v javnosti in vključuje verjetnost povezovanja med znakom in
znamko ter znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne
tistim, ki so obseženi z znamko, če gre za znamko ugleda in bi takšna uporaba lahko
škodovala ugledu te znamke.

Pogoj enakosti in podobnosti se navezuje na relativne razloge za zavrnitev registrirane
znamke, ki so navedeni v 44. členu ZIL-1. Razlika je zgolj v tem, da je pri pogojih za
kršitev potrebno, da se znak uporabi v gospodarskem prometu, pri relativnih razlogih
za zavrnitev registracije, pa to ni potrebno.

Pod točko a) 47. člena ZIL-1 se zahteva dvojna identičnost, identičnost znaka in
identičnost blaga ali storitev. V primeru SA Societe LTJ Diffussion proti Sadas SA39 se je
Sodišče EU opredelilo glede pojma identičnosti. Družba LTJ Diffusion je proizvajala in
prodajala oblačila pod blagovno znamko Arthur, ki je bila registrirana kot figurativna
znamka in z značilno piko pod črko A. Družba Sadas je družba, ki je začela s prodajo
oblačil pod imenom Arthur et Felicie. Družba LTJ je tožila družbo Sadas zaradi kršitve
znamke. Sodišče EU je pojasnilo, da identičnost predstavlja uporabo enakega znaka kot

38
39
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znamke, brez modifikacij ali dodatkov.40 Zahteva se popolno ujemanje oziroma
skladnost elementov v vseh vidikih. Znak mora sestavljati vse elemente znamke, brez
kakršnekoli spremembe ali dodatka. Razvidno je, da se kriterij identičnosti razlaga zelo
striktno.41 Vendar dojemanje identičnosti med znakom in blagovno znamko ni rezultat
direktne primerjave vseh karakteristik primerjanih elementov, saj lahko neopazne
razlike med znakom in blagovno znamko ostanejo neopažene s strani povprečnega
potrošnika. Zato je treba pogoj identičnosti razlagati v smislu, da je znak identičen z
blagovno znamko kadar sestavlja brez modifikacij ali dodatkov vse elemente znamke
ali gledano kot celoto, da vsebuje tudi razlike, ki so tako nepomembne, da ostanejo
neopažene s strani povprečnega potrošnika.42

Presoja enakosti v praksi ni problematična, drugače pa je s podobnostjo, saj v zakonu
ni zapisanih meril.43 V pomoč za razlago so poleg sodne prakse Sodišča EU tudi
smernice OHIM oz. EUIPO.44 V skladu s sodno prakso Sodišča EU je koncept podobnosti
potrebno interpretirati v razmerju do verjetnosti zmede, presoja o tem vprašanju, pa je
odvisna od vrste elementov, še posebej od poznavanja znamke na trgu, stopnje
podobnosti med primerjanima znamkama in med blagom oziroma storitvami. V skladu
s točko b) prvega odstavka 47. člena ZIL-1, se imetnik znamke lahko sklicuje na pravilo
o podobnosti pri zaščiti svoje pravice. V primeru podobnosti, pa ne zadostuje zgolj
podobnost znaka in znamke ali podobnost blaga in storitev, temveč je kot dodatni
pogoj predpisano še, da je potrebno, da podobnost ustvarja zmedo v javnosti, ki
vključuje verjetnost povezovanja med znamko in znakom. V primer Sabel proti Puma45
je proizvajalec športnih oblačil želel registrirati blagovno znamko Sabel, katere znak je
po mnenju blagovne znamke Puma, podoben njenemu znaku. Pri Pumi so menili, da bi
zaradi podobnosti lahko prišlo do verjetnosti zmede v javnosti. Sodišču EU so bila
40
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zastavljena vprašanja glede določitve, kdaj gre za podobnost. Ali se je pri tem potrebno
osredotočiti na znamke kot celoto ali se preučujejo zgolj razlikovalni in glavni
elementi?46 Sodišče EU pojasnilo, da mora biti primerjava znamk celovita in mora
obsegati vidno, slušno in pomensko podobnost zadevnih znakov, zlasti njihovih
razlikovalnih in prevladujočih elementov. Prav tako je odločilna celostna zaznava
znamk pri povprečnemu potrošniku, saj le-ta zaznava znamko kot celoto in ne
preizkuša njenih posameznih podrobnosti.47 Poleg podobnosti je potreben še obstoj
verjetnosti zmede v javnosti. V tem primeru je Sodišče EU dejalo, da je potrebno
gledati globalno in vzeti v obzir vse faktorje, ki so relevantni za okoliščine posameznega
primera. Pri presojanju se je potrebno osredotočiti na vse elemente in ni dovoljeno
izpostaviti zgolj enega in na podlagi tega potem ugotavljati verjetnost zmede. Potrebno
je tudi upoštevati, da večji kot je razlikovalni učinek znamke, večja je verjetnost obstoja
zmede.48 Podobno velja za znamko ugleda, kjer bolj kot je znamka znana, večja je
verjetnost zmede v javnosti.

Pri presoji podobnosti med znakoma, kadar je eden izmed njiju, znak znamke ugleda,
se merilo »možnost nastanka zmede v javnosti« ne more uporabiti. Znamki ugleda je
potrebno priznati širše varstvo.49 Kot prvo pa je pomembno tudi vprašanje, katero
znamko lahko okvalificiramo kot znamko ugleda. Sodna praksa jo je opredelila kot
znamko, ki je znana znatnemu delu javnosti glede blaga ali storitev, za katere se
uporablja bodisi v splošni javnosti ali v bolj specializiranih krogih.50 V primeru določanja
podobnosti z znamko ugleda je potrebno zastaviti vprašanje, ali uporaba kasnejše
znamke izkorišča prednosti ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu prejšnje
znamke. Kot izhodišče bi morala biti taka podobnost med primerjanima znamkama, da
ju potrošniki v bistvu štejejo za enaka.51 Torej bi ta podobnost morala doseči vsaj tisto
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stopnjo, ki sploh omogoča izkoriščanje ali oškodovanje ugleda ali razlikovalnega
značaja znamke z ugledom.52

4.1.3.2.3. UPORABA ZNAKA KOT ZNAMKE

Pojem uporabe znaka kot znamke pomeni uporabo znaka za označevanje izvora blaga
ali storitev. Gre za opravljanje funkcije razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od
blaga ali storitev drugega.53 Sprva je veljalo stališče, da uporaba znaka kot znamke ni
nujno potrebna za kršitev znamke. Takšno stališče se je utemeljevalo na podlagi 47.
člena ZIL-1 v zvezi z omejitvami pravice iz znamke. Te naj bi zagotavljaje zadostno
varstvo poštenim trgovcem, ki znamke drugih ne uporabljajo za označevanje izvora
blaga ali storitve. Vseeno je prevladalo stališče, da se za obstoj kršitve zahteva uporaba
znaka kot znamke.54 Odprto ostaja vprašanje glede tega, katero dejanje se lahko
okvalificira kot taka uporaba in, če lahko tudi katere druge uporabe predstavljajo
kršitev. Sodišče EU je odgovore na to podalo v primeru Arsenal proti Reed. Sodišče EU
je pojasnilo, da imetnik ne more prepovedati uporabe znaka kot znamke, če ta
uporaba ne posega v njegove interese glede na funkcije znamke. Tako so nekatere
uporabe, ki imajo opisni namen, izključene iz področja uporabe člena o kršitvi znamke,
ker ne posegajo v nobenega od interesov, ki jih ta določba varuje.55 V primeru Arsenal
proti Reed, pa ni bilo podanega odgovora na vprašanje, katere uporabe vključujejo
bistveno funkcijo znamke in če je za kršitev znamke potrebna uporaba znaka kot
znamke.

Sodišče EU je preko različnih primerov, ki predstavljajo različne okoliščine uporabe tuje
znamke, analiziralo katere uporabe vključujejo bistveno funkcijo znamke ter skušalo
ugotoviti, če se kot pogoj za kršitev znamke zahteva uporaba znaka kot znamke in kako
se ta pogoj interpretira. Za obravnavanje tematike magistrske naloge bo relevantna
zgolj analiza uporabe tuje znamke v primerjalnem oglaševanju.
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4.2. PRIMERJALNO OGLAŠEVANJE
4.2.1. POJEM IN PRAVNA UREDITEV

Vzpostavitev notranjega trga je zelo odvisna od oglaševanja. Če oglaševanje ne bo
učinkovito, bo proizvajalec iz ene države članice težko prodrl na trg druge države
članice. Ravno zato je področje reklame v EU pomembno in se obravnava v okviru
varstva potrošnikov kot tudi v okviru temeljnih svoboščin notranjega trga. Reklama
lahko močno vpliva na stališča ljudi in njihovo dojemanje stvarnosti, zato je toliko bolj
pomembno, da je pravno urejena ter da so vrste reklame, ki imajo negativne učinke,
prepovedane oziroma omejene.56

Primerjalno oglaševanje kot eno izmed oblik oglaševanja sega že dolgo v zgodovino,
kot pravni pojem, pa se je uveljavilo relativno pozno. Pred letom 1970 primerjalno
oglaševanje ni bilo pravno urejeno, ker se je obravnavalo znotraj konkurenčnega prava
in naj bi mu pravila konkurenčnega prava zagotovila pravno zaščito. Ravno
pomanjkanje pravne ureditve je pripeljalo do prepovedi primerjalnega oglaševanja.
Tako je primerjava znotraj oglaševanja generalno pomenila kot nepravno dejanje na
trgu. V ZDA je bilo primerjalno oglaševanje sprejeto in priznano sredstvo oglaševanja
za razliko od Evrope, kjer temu ni bilo tako. Večina evropskih držav je bila skeptičnih do
tovrstnega oglaševanja in je bilo označeno kot nepravično dejanje na trgu. V večini
kontinentalnih držav je bilo mišljeno kot preveč tvegana in nevarna oblika oglaševanja.
Primerjalno oglaševanje je bilo prepovedano z generalno klavzulo o nelojalni
konkurenci na trgu. V poznih 70. letih je prišlo do sprememb, sprva v Veliki Britaniji in
kasneje še v Nemčiji v 80. letih. Prišlo je do neenakosti sprejemanja primerjalnega
oglaševanja med državami članicami.57 EU je hotela to spremeniti, saj je vedno strmela
k zasledovanju njenega glavnega cilja, poenotenje trga. Želela je odpraviti razlike med
državami članicami EU na neharmoniziranih področjih. S tem, ko so nekatere države
dovolile primerjalno oglaševanje nekatere pa ne, so omejevale oglaševanje in tudi
prosti pretok blaga. Sprva je bilo oglaševanje urejeno v Direktivi Sveta 84/450/EGS o
zavajajočem oglaševanju, ki pa ni vsebovala določb o primerjalnem oglaševanju. Leta
56
57

Knez, str. 72.
Miskolczi, str. 29.
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1997 je bila spremenjena v Direktivo Sveta 97/55/ES (v nadaljevanju Direktiva 97/55),58
kateri pa so bile dodane tudi določbe o primerjalnem oglaševanju v 3. a člen. Kljub
temu da, je bilo primerjalno oglaševanje urejeno z direktivo, le-to še vedno ni bilo
urejeno. Posledica tega je bila ukinitev in zamenjava Direktive 97/55 in Direktive
84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju v kodificirano Direktivo 2006/114. Pogoji za
dopustnost primerjalnega oglaševanja so našteti v 4. členu Direktive 2006/114. Namen
Direktive 2006/114 je podati minimalna objektivna merila za presojo, kdaj je
primerjalno oglaševanje dovoljeno in kako se presoja. Določa pa tudi ukrepe, ki jih
lahko pri oglaševanju, ki ni dovoljeno, sprejeme država članica. Pri tem gre za javni
interes, predvsem interes potrošnikov in pa tudi tistih, ki na trgu trgujejo. Namen je
torej, da se zagotovijo pošteni pogoji trgovanja vseh subjektov, vpletenih v trgovino
blaga in storitev.59

Obstaja več definicij primerjalnega oglaševanja. Člen 2(c) Direktive 2006/114 opredeli
primerjalno oglaševanje kot vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa
identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent. V literaturi se
zasledi tudi definicija primerjalnega oglaševanja, kot pojma, ki je uporabljen za opis
reklam, kjer so storitve in proizvodi enega proizvajalca primerjani s storitvami in
proizvodi drugega. Da bi se pokazale prednosti se običajno izpostavijo razlike v ceni,
trajanju, kakovosti… Običajno oglaševalci nakažejo na primerjane izdelke oziroma
storitve konkurenta z uporabo konkurentove znamke.60

Direktiva 2006/114 je implementirana v slovenski pravni red v 12. c) člen ZVPot.
Določbe so v ZVPot identične določbam v Direktivi 2006/114. Primerjalno oglaševanje
je bilo sprva omenjeno v Zakonu o varstvu konkurence (v nadaljevanju ZVK),61 kot eno
izmed dejanj nelojalne konkurence. S sprejetjem ZVPot-A leta 2002, je bilo to dejanje
črtano v ZVK, uredilo pa se ga je v ZVPot. Z oktobrom 2015 pa so bile določbe ZVK, ki

58

Direktiva 97/55/ES o spremembi Direktive 84/450/EGS, tako da vsebuje primerjalno oglaševanje,
Uradni list EU, L 290.
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Trstenjak Verica, Knez Rajko, Možina Damjan, Evropsko pravo varstva potrošnikov, GV Založba,
Ljubljana, 2005, str. 48.
60
Bently Lionel, Sherman Brad, Intellectual property law, Third edition, Oxford, 2009, str. 937.
61
Zakon o varstvu konkurence, Uradni list RS, št. 18/93.
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urejajo nelojalno konkurenco, prenesene v Zakon o preprečevanju omejevanja
konkurence (v nadaljevanju ZPOmk-1).62

4.2.2. OBLIKE PRIMERJALNE REKLAME

Osnovna delitev primerjalne reklame je na posredno in neposredno reklamo. O
posredni primerjalni reklami govorimo, kadar je specifično opisan le en proizvod, za
katerega je rečeno, da je boljši od konkurenčnega proizvoda. O neposredni primerjalni
reklami pa je govora, kadar reklama eksplicitno primerja določen proizvod z drugim
imenovanim proizvodom.63 V literaturi je poznana tudi delitev primerjalne reklame na
opirajočo, osebno in kritično primerjalno reklamo.

Opirajoča primerjalna reklama uporablja sklicevanje na izdelek, storitev ali podjetje,
kot eno svojih pomembnih sestavin. Sklicuje se na izdelek, storitev ali podjetje znanega
ali prepoznavnega tekmeca, zato ima smisel le, če je ta že dosegel prepoznavnost med
potrošniki. Se pravi, gre za uporabo že doseženega ugleda tekmeca. Označuje se tudi
kot zajedalska, parazitska reklama. Predmet opirajoče se reklame je lahko različen.
Najpreprostejši so primeri, ko se izdelek reklamira s poudarjanjem prednosti, ki jih ima
nasproti prikazanemu in prepoznavnemu konkurenčnemu izdelku.64 Opiranje lahko
pomeni sočasno tudi kršitev tuje pravice industrijske lastnine, zlasti blagovne znamke
ali označbe geografskega porekla, ni pa to nujno. Prav tako za to dejanje ni potrebno,
da bi obstajala možnost zamenjave ali da bi bila ustvarjena zmeda na trgu. Smisel
prepovedi je v tem, da se prepreči izkoriščanje tujega tržnega položaja, zlasti ugleda
drugega podjetja oziroma kvalitete njegovega blaga ali storitev. 65

Opirajoči reklami je podobna posnemajoča reklama, v tujini jo označujejo kot
»suženjsko posnemanje«. Ta vrsta reklame, še v večji meri kot opirajoča reklama
62
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33/14, 76/15.
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64
Zabel Bojan, Tržno pravo, Teorija in praska pravnega urejanja trga, Gospodarski vestnik, Ljubljana,
1999 (v nadaljevanju Zabel), str. 378.
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Zabel B., Ilešič M., Ilešič M., Grilc P., Stražišar B., Barlič J., Zakon o varstvu konkurence s komentarjem,
Zakon o trgovini s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993 (v nadaljevanju Zabel II), str. 83.
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izkorišča tuje delo in dosežke. Pri posnemajoči reklami je potrebno sprva ugotoviti ali
in v kolikšni meri sta posnemanje in uporaba tujih dosežkov dopustna. Absolutna
prepoved bi zavrla gospodarski napredek, zato je sprejeto načelo, da sta posnemanje
in uporaba tujih dosežkov dovoljena, če posnemanje ne pomeni kršitve kakšne
prepovedi.66

Osebna primerjalna reklama je tista oblika primerjalne reklame, ki uporablja osebne
lastnosti, razmerja ali dogodke tekmeca. Možna je njena zamenjava z opirajočo
reklamo v primeru, če se drugo podjetje omenja v pozitivnem pomenu, ker bi
oglaševalec rad svoj izdelek izenačil s tistim, ki ga ponuja tekmec. Posebnost osebne
primerjalne reklame je, da podjetje reklamira svoje blago s primerjanjem ne stvarnih,
temveč osebnih okoliščin na svoji strani ali strani konkurenta.67 Ta možnost se presoja
s stališča potrošnikov. Ti osebni podatki so zlasti navedbe o rasi, veri. Lahko pa se
uporabijo tudi poslovne navedbe, na primer nelikvidnost, sodni spori…68

Za kritično obliko primerjalne reklame je značilno, da izdelke ali storitve oglaševalca
primerja s tistimi, ki jih ponuja tekmec, da bi oglaševalec tako poudaril prednost svojih
izdelkov ali storitev. Za razliko od drugih oblik primerjalne reklame, se kritična ne opira
na ugled izdelka. Želi predvsem poudariti večjo vrednost svojega izdelka in za tekmeca
ni ponižujoča kot osebna reklama. Kljub temu pa kritična reklama poudarja tudi
pomanjkljivosti konkurenčnega izdelka. Dopustna je, kadar ima oglaševalec zanjo
zadosten razlog in je njegova kritika glede na vrsto in obseg v mejah nujnosti.69

4.2.3. RAZLOGI ZA TOVRSTNO OGLAŠEVANJE

Primerjalno oglaševanje je dopustno zgolj pod zakonsko določenimi pogoji. Ravno
zaradi možnosti kršitve, je uporaba zelo otežena. Vendar ima primerjalno oglaševanje
vseeno veliko pozitivnih učinkov.
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Primerjalno oglaševanje poda kvalitetnejše informacije o produktih, ki se oglašujejo. S
tem je tudi potrošnikom podano več podrobnejših informacij o oglaševanih produktih.
Ni jim potrebno dodatno iskati informacij in se tako morebiti hitreje in lažje odločijo za
nakup. S tem je potrošnikom prikrajšan čas, morebiti tudi denar. Večina potrošnikov
pred nakupom primerja med seboj podobne izdelke na trgu, da najde ustreznega
njegovim potrebam in ceni. S takšnim načinom oglaševanja, si potrošniki blagovno
znamko in oglas bolje in dlje zapomnijo. S tem povezano se potem povečujejo tudi
nakupni nameni kupcev. Pri primerjalnem oglaševanju se ne oglašuje samo izdelka,
ampak se spodbuja tudi večja mera informiranosti med potrošniki. Za manjša podjetja
je to najlažja možnost vstopa na trg, saj s tem nekako izkoristijo že bolj uveljavljeno
znamko, katere produkte uporabijo za primerjavo s svojimi produkti. S tem pa prisilijo
uporabljene znamke, da izboljšajo svoje prihodnje oglaševanje. Posledica tega je tudi
spodbuditev konkurence na trgu, več inovacij, izboljšav ter posledično tudi nižanje cen
na trgu. Primerjalno oglaševanje torej vpliva na interese potrošnikov, tekmecev ter
tudi imetnike blagovnih znamk, če to niso tekmeci sami.70

Pri primerjalnem oglaševanju je potrebna previdnost pri primerjavi, da napačne trditve
ne bi vplivale na potrošnike in tekmece. S tem se lahko podjetju zmanjša
verodostojnost, med potrošniki lahko pride do zmede zaradi podobnosti oglaševanih
produktov, potrošniki lahko pridobijo negativno stališče do blagovne znamke, ker se
jim zdi sporen način takšnega oglaševanja. Prav tako lahko pride do mišljenja med
potrošniki, da je preveč denarja bilo vloženega v oglaševanje in manj v kvaliteto
proizvodov. Potrebna je pazljivost oglaševalcev, da ne pride do zavajanja potrošnikov
ter nepoštenega okoriščanja. Preden se uporabi primerjalno oglaševanje je potrebno
vzeti v razmislek tudi dejstvo, da je stroškovno dražje od ostalih načinov. Kljub temu
da, je dovoljeno pod striktno določenimi pogoji, vseeno obstaja verjetnost tožb zaradi
kršitev. V primeru, da pride do kršitve ali pa da obstaja zgolj domneva za kršitev,
podjetje doletijo visoki stroški.71 Manj znane znamke pogosto primerjajo produkte bolj
znanih znamk ter s tem lažje prodrejo na trg. To je po eni strani prednost, če pa
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gledamo z vidika večjih znamk pa je slabost, saj manjša podjetja preplavijo trg in s tem
napadajo in konkurirajo večjim znamkam.

4.2.4. VPLIV NA POTROŠNIKE

Oglaševalec poskuša pri potrošnikih z oglasom doseči spoznavni, čustveni in vedenjski
odziv, tako da se blagovna znamka zasidra v zavest, spremeni odnos potrošnika ali pa
pripravi potrošnika do nakupa proizvoda oziroma storitve.

Primerjalno oglaševanje vpliva na zaznavanje, čustva in vedenje potrošnika. Funkcija
zaznavanja pomeni, da potrošnike seznanja o oglaševani blagovni znamki z
zagotavljanjem informacij in dejstev o izdelku ali storitvi. Primerjalni oglas da
potrošniku drugačne informacije kot neprimerjalni oglas, zato tudi drugače vpliva na
potrošnikovo zavedanje in znanje o produktu. Med zaznavne spremenljivke se štejejo
pozornost, zavedanje blagovne znamke, število priklicev oglasov in blagovne znamke,
zaznano podobnost med blagovnimi znamkami ter zaupanje viru sporočila. Potrošniki
namenijo več pozornosti primerjalnemu oglasu zaradi prikazovanja dveh blagovnih
znamk hkrati. Verjetno takšni oglasi sprožijo spoznavne odzive, saj porabniki, ki so
izpostavljeni primerjalnim oglasom nato bolj primerjajo predstavljeni blagovni znamki
pred odločitvijo za nakup. Primerjalni oglasi, kjer je oglaševana znamka manj znana od
primerjane pritegnejo več pozornosti, saj potrošniki pričakujejo nove in zanimive
informacije o proizvodu oziroma storitvi. Primerjalni oglasi podajo potrošniku več
informacij o produktu oziroma storitvi.72

Čustvena funkcija primerjalnega oglaševanja se nanaša na ustvarjanje naklonjenosti in
preferenc do oglaševane blagovne znamke. Naloga te funkcije je torej, da prepriča.
Načeloma velja, da imajo potrošniki negativen odnos do primerjalne reklame, saj
dobijo občutek kot da oglaševalec napada blagovno znamko, katere uporabniki so.
Torej velja, da je odnos porabnikov do blagovne znamke v primerjalnem oglaševanju
72
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pozitiven, do samega oglasa pa pogosto negativen. Po mnenju potrošnikov, naj bi bilo
primerjalno oglaševanje agresivnejše, bolj napadalno, neprijazno ter nepošteno v
primerjavi z neprimerjalnim oglaševanjem.73

Vedenjska funkcija oglaševanja pa se nanaša na spodbujanje hotenj in nakupov po
oglaševani blagovni znamki, zato je tudi ena najpomembnejših funkcij primerjalnega
oglasa. Potrošniki naj bi na podlagi primerjalnega oglasa začeli verjeti, da je oglaševani
izdelek boljši od primerjanega ter tudi naj bi potrošniki na splošno namenili več
pozornosti primerjalnemu oglasu.74

5. UPORABA
OGLAŠEVANJU

TUJE

ZNAMKE

V

PRIMERJALNEM

5.1. POGOJI ZA DOPUSTNOST PO DIREKTIVI 2006/114
5.1.1. SPLOŠNO O POGOJIH

V primerjalnem oglaševanju se običajno izpostavijo razlike v ceni, vrednosti, trajanju ali
kakovosti. Pri tem oglaševalci pogosto uporabijo konkurentovo znamko. Evropska Unija
je v Direktivi 2006/114 opredelila pogoje, pod katerimi je primerjalno oglaševanje
dopustno, in tiste, pod katerimi bi moralo biti prepovedano.

Ni namreč mogoče zanemariti dejstva, da je v Direktivi 2006/114 jasno izražena
naklonjenost zakonodajalca primerjalnemu oglaševanju, ki je lahko zakonito sredstvo
informiranja potrošnikov in spodbujanja konkurence med dobavitelji blaga ter storitev
v korist potrošnikov, zato je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso „pogoje, ki se
zahtevajo za primerjalno oglaševanje potrebno razlagati tako, da so zanj
najugodnejši“.75 Pogoji za zakonitost primerjalnega oglaševanja so bili določeni z
namenom, da se doseže ravnovesje med različnimi interesi, ki bi lahko bili prizadeti s
primerjalnim oglaševanjem.
73
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Direktiva 2006/114 v 4. členu našteje osem pogojev, v skladu s katerimi je primerjalno
oglaševanje dopustno. Primerjalno oglaševanje je dopustno, če:
- ni zavajajoče,
- primerja blago ali storitve, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak namen (pogoj
homogenosti),
-

objektivno primerja eno

ali

več bistvenih, pomembnih, preverljivih

in

reprezentativnih lastnosti takega blaga ali storitev, s čemer so mišljene tudi cene,
- ne diskreditira ali očrni znamk, trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, blaga,
storitev, dejavnosti ali razmer konkurenta,
- pri izdelkih z navedbo porekla v vsakem primeru obravnava izdelke z enakim
poreklom,
- se ne okorišča nepošteno z ugledom znamke, trgovskega imena ali drugih znakov
razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov,
- ne predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo
zaščiteno znamko ali trgovsko ime,
- ne ustvarja zmede pri trgovcih med oglaševalcem in konkurenti ali med znamkami,
trgovskimi imeni, drugimi znaki razlikovanja, blagom ali storitvami oglaševalca in
konkurentov.

Pogoji morajo biti kumulativno izpolnjeni, da je primerjalno oglaševanje dopustno. S
temi pogoji je določeno tehtanje različnih interesov. Cilj je, da se konkurentom
omogoči objektivno prikazati odlike različnih primerljivih izdelkov in hkrati prepovedati
prakse, ki lahko povzročijo izkrivljanje konkurence, ki škodijo konkurentu in vplivajo na
potrošnike.76

Primerjalno oglaševanje je lahko zakonito sredstvo informiranja potrošnikov in
spodbujanja konkurence med dobavitelji blaga ter storitev v korist potrošnikov, zato se
v skladu z ustaljeno sodno prakso pogoje, ki se zahtevajo za primerjalno oglaševanje,
razlaga tako, da so za oglaševalce najugodnejši.77
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V zadevi Pippig Augenoptik78 je Sodišče EU določilo, da so pogoji, zapisani v Direktivi
2006/114 predmet polne harmonizacije v državah članicah EU, torej je potrebno
ocenjevati dopustnost primerjalnega oglaševanja zgolj na podlagi določil, zapisanih v 4.
členu Direktive 2006/114. Potem takem strožja nacionalna določila glede zaščite
zavajajočega oglaševanja ne pride v poštev pri primerjalnem oglaševanju. Iz odločitve
Sodišče EU je moč razbrati, da je krepitev in zagotovitev prostega pretoka blaga in
storitev prioritetno višji cilj kot pa zaščita potrošnikov. Določbe glede zaščite
potrošnikov, so na ravni EU podvržene minimalni harmonizaciji v državah članicah. Te
lahko sprejmejo strožja pravila, to pa v okviru primerjalnega oglaševanja ni možno. Tu
se vidi, da so pravila o primerjalnem oglaševanju ločena od zaščite potrošnikov.79

5.1.2. VPLIV SODNE PRAKSE NA RAZLAGO POGOJEV

Pogoji za dopustnost primerjalnega oglaševanja so v Direktivi 2006/114 zapisano zelo
ohlapno in nejasno. To se kaže predvsem v številnih vprašanjih naslovljenih na Sodišče
EU, glede njihove razlage. Naloga Sodišča EU je, da podrobneje razloži tolmačenje
posameznih določb.

5.1.2.1. PRIMERJALNO OGLAŠEVANJE NE SME BITI ZAVAJAJOČE

V zadevi Pippig Augenoptik je prišlo do spora med oglaševanjem družbe Hartlauer
glede promocije njenih optičnih proizvodov v primerjavi z očali, ki jih je prodajala
optika Pippig. Hartlauer je oglaševal, da so njihova očala cenejša od očal, ki jih prodaja
Pippig, kljub temu, da so ta uporabljala stekla Zeiss kot uveljavljeno blagovno znamko,
Hartlauerjeva očala pa so imela »no name« stekla. Skratka, šlo je za poudarjanje razlike
v ceni med očali, ki jih prodaja Hartlauer, in tistimi, ki se prodajajo v tradicionalni
optiki. Pippig se je obrnil na sodišče s trditvijo, da gre za primerjalno oglaševanje, ki je
zavajajoče. Nacionalno sodišče je Sodišču EU zastavilo več predhodnih vprašanj.
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Vprašanje, ki se nanaša na razlago pogojev, je bilo, če lahko primerjalna reklama
vsebuje tudi cenovno primerjavo in pa če je primerjalno oglaševanje zavajajoče ali
nedovoljeno, če ime proizvajalca ni poudarjeno pri primerjavi cen med očali z lečami
znane blagovne znamke in očali z lečami neznane blagovne znamke. Sodišče EU je
navedlo, da je primerjalno oglaševanje zavajajoče, če obstaja verjetnost, da bi lahko
prišlo do ogoljufanja potrošnikov ali oškodovanja tekmeca. Potrebno je vzeti za primer
pričakovanja povprečnega potrošnika, ki je informiran, preudaren.
Prav tako je navedlo, da primerjalna reklama lahko vsebuje tudi ceno konkurenta, in
sicer vsako ceno, ki se da dokazati.

Kdaj Sodišče EU šteje primerjalno oglaševanje kot zavajajoče, je bilo razloženo tudi v
primeru Lidl Belgium proti Colruyt.80 Obstoj pogoja, da primerjalno oglaševanje ni
zavajajoče, se preveri tako, da se upošteva domnevno pričakovanje povprečno
običajno obveščenega in razumno pozornega in preudarnega potrošnika. Pri tem se
ocenjuje vsak primer posebej z upoštevanjem vseh okoliščin. Z vidika teh meril je lahko
primerjalno oglaševanje na ravni cen, ki potrošnike prepričuje, da ugotovljene cenovne
razlike veljajo za vse proizvode, ki jih prodaja oglaševalec, zavajajoče v smislu Direktive
2006/114. Sodišče EU je potrdilo, da je primerjalno oglaševanje, ki hvali splošno raven
nižjih cen oglaševalca v primerjavi s cenami njegovih konkurentov, pri čemer so se
primerjali vzorci proizvodov, zavajajoče, če ni razvidno, da se primerjava nanaša samo
na vzorec in ne na vse proizvode, če reklama ne informira o viru informacij, če reklama
vsebuje skupinsko sklicevanje na razpon prihrankov, ki jih lahko ustvari potrošnik, ne
da bi individualiziral splošno raven cen, ki jih zaračunava vsak od navedenih
konkurentov in zneska prihrankov, ki jih je mogoče ustvariti pri oglaševalcu in ne pri
katerem izmed njegovih konkurentov.

Dodatno razlago, kdaj je oglas zavajajoč je podalo Sodišče EU v primeru Lidl proti
Vierzon,81 kjer je dejalo, da je za preizkus ali je oglas zavajajoč, vedno pristojno
nacionalno sodišče. Ta namreč opravi preverjanje, ki se opravi na podlagi posameznih
80

Zadeva C-356/04, Lidl Belgium GmbH & Co. KG v Etablissementen Franz Colruyt NV, ZOdl. 2006 (v
nadaljevanju Lidl Belgium), str. I-08501.
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Zadeva C-158/09, LIDL SNC proti Vierzon Distribution SA, ZOdl. 2010 (v nadaljevanju Lidl proti
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okoliščin konkretnega primera in ob upoštevanju potrošnikov, katerim je oglas
namenjen. Kot izhaja iz prejšnjih sodnih primerov je potrebno izhajati iz lastnosti
povprečnega potrošnika, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.
Da je oglas zavajajoč se mora ugotoviti, da se lahko precej potrošnikov odloči za nakup
v zmotnem prepričanju, da je izbor izdelkov reprezentativen za splošno raven
oglaševalčevih cen glede na splošno raven konkurentovih cen. Prav tako je oglas
zavajajoč, če se ugotovi, da so bili primerjani izdelki, ki so v resnici objektivno
drugačni.82

5.1.2.2. POGOJ HOMOGENOSTI

V primeru Lidl Belgium proti Colruyt, je Sodišče EU podalo razlago več pogojev. Pod to
točko bom podrobneje opisala pogoj homogenosti, v nadaljevanju pa še pogoj
»objektivne primerljivosti« in »preverljivosti«. V skladu s pogojem homogenosti se
zahteva, da se primerja blago ali storitve, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak
namen.

Lidl in Colruyt imata verigo trgovin v Belgiji. Colruyt je v svojem oglasu trdil, da lahko
njegove stranke privarčujejo z nakupi v njihovih trgovinah v primerjavi z ostalimi
ponudniki, med katerimi je bil omenjen tudi Lidl. V oglasu je Colruyt prikazal koliko
lahko privarčuješ z nakupom pri njih, tako, da je primerjal dnevne cene, vključno s
promocijskimi. Oglas pa je vseboval zgolj prihranek, ni pa bilo naštetih produktov, ki so
se primerjali ter njihove cene pri ostalih ponudnikih. Lidl je menil, da trditve Colruyta
niso objektivne in preverljive. Nacionalno sodišče je naslovilo predhodno vprašanje na
Sodišče EU glede razlage pogoja homogenosti, zapisanega v 4(b). členu Direktive
2006/114, v skladu s katerim je primerjalno oglaševanje dovoljeno, če primerja blago
ali storitve, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak namen.

Sodišče EU je pojasnilo, da je pogoju homogenosti zadoščeno, ko ima blago, ki je
predmet primerjave, za potrošnike zadostno stopnjo zamenljivosti. Torej se ne zahteva
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Lidl proti Vierzon, točka 65.
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primerjava proizvodov ali storitev enake oziroma podobne narave in pripadanja isti
blagovni vrsti, temveč predvideva medsebojno zamenljivost teh proizvodov z vidika
potrošnikov.

Za razlago pogoja zapisanega v 4(b). členu Direktive 2006/114 je relevanten tudi
primer Lidl proti Vierzon. Družba Lidl v Franciji upravlja verigo supermarketov, med
drugimi tudi Leclerc, ki je v neposredni bližini supermarketa družbe Vierzon. Družba
Vierzon je objavila oglas, v katerem je bil prikazan račun, na katerem so bili različni
izdelki, ki so bili kupljeni v Leclercu in trgovinah družbe Vierzon. Iz tega računa je
razvidno, da je skupna cena teh izdelkov v trgovini družbe Vierzon nižja od tiste v
Leclercu. Družba Lidl je tako družbi Vierzon očitala, da je ta izbrala zgolj izdelke, ki niso
iste kakovosti in količine.

Ključno vprašanje v tem primeru je bilo, če je mogoče uporabiti določbe o
primerjalnem oglaševanju za primerjavo, ki se nanaša na živilske izdelke. Francosko
nacionalno pravo namreč izključuje dovoljenost primerjalnega oglaševanja živilskih
proizvodov, za katere se šteje, da jih zaradi njihove narave ni mogoče primerjati.

Generalni pravobranilec Mengozzi, ki je podal mnenje v tem primeru, je dejal, da
primerjalno oglaševanje med živilskim izdelki ni že po definiciji nezakonito. Da je
tovrstno primerjalno oglaševanje dovoljeno, je

potrebna

zadostna

stopnja

zamenljivosti med izdelki. Ne zahteva se pa, da imajo primerjani živilski izdelki
popolnoma enake karakteristike, na primer njihov okus se lahko razlikuje.83 Sodišče EU
je sledilo mnenju generalnega pravobranilca in menilo, da zgolj okoliščina, da se živilski
izdelki na ravni njihovega uživanja in zadovoljstva, ki ga dajejo potrošniku, razlikujejo
glede na različne okoliščine, kraj proizvodnje, ni zadosten razlog, da se ne izvede
primerjava izdelkov, kjer se preveri, če so izdelki medsebojno zadostno zamenljivi.
Sodišče EU je pojasnilo, da se pogoj, »primerjava blaga ali storitve, ki zadovoljuje iste
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potrebe ali ima enak pomen«, ne sme razlagati ozko. Blago, ki je predmet primerjave,
mora imeti samo zadostno stopnjo zamenljivosti za potrošnika.84

Takšna odločitev Sodišča EU je imela predvsem velik vpliv v državah, kot je bila na
primer Francija, kjer so nacionalna sodišča striktno sledila pogojem za dovoljenost
primerjalnega oglaševanja. Zaradi široke razlage pogoja, zapisanega v 4(b). členu
Direktive 2006/114, je lahko oteženo proizvajalcem ekskluzivnih živilskih produktov, da
preprečijo oglaševalcem, da bi njihove izdelke primerjali s svojimi, cenejšimi
alternativami. S tem proizvajalec ekskluzivnih živilskih produktov izgubi argument, da
se njegovi produkti ne morejo primerjati s cenejšo alternativo, na podlagi razloga, da
imajo ekskluzivni produkti drugačen okus od njihove cenejše alternative. 85

5.1.2.3. OBJEKTIVNA PRIMERLJIVOST

Primer Lidl Belgium proti Colruyt poleg razlage pogoja homogenosti poda razlago
pogoja, zapisanega v 4(c). členu Direktive 2006/114. V skladu s tem pogojem je
primerjalno oglaševanje dovoljeno, če objektivno primerja eno ali več bistvenih,
preverljivih in reprezentativnih lastnosti takega blaga ali storitev, s čimer so mišljene
tudi cene.

Izdelka, ki se primerjata morata biti primerljiva. Prav tako morata zadostiti pogoju
»objektivne primerljivosti«. Pogoj primerljivosti zahteva, da mora oglaševanje
omogočiti, da se prepoznajo proizvodi, ki so predmet primerjave. Ni pa nujno, da so
proizvodi identificirani v oglasnem sporočilu, zadostuje, da sporočilo to omogoča.86
Družba Colruyt ni navedla različnih primerjanih izdelkov, zato je Lidl trdil, da je prišlo
do kršitve. Sodišče EU je zavzelo stališče Colruyta z razlago, da četudi podrobnosti
primerjanih produktov niso navedene, oglas še vedno zadosti elementu preverljivosti
in objektivnosti, vendar mora oglaševalec navesti podatke, kje so dostopne informacije
84
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o primerjanih proizvodih. Prav tako pa mora oglaševalec dati informacije o produktih,
če potrošnik tako izrecno zahteva.

Sodišče EU je v sodbi Lidl proti Vierzon navedlo, da je pogoj »objektivne primerljivosti«
izpolnjen, tudi kadar je cena edini dejavnik, na podlagi katerega se primerjajo izdelki.
Lidl se je skliceval tudi na dejstvo, da Colruytov oglas ni vseboval seznama vseh
primerjanih produktov, zato naj Colruytove trditve ne bi bile preverljive. Sodišče EU je
podalo razlago, da četudi vse informacije o produktih niso izpostavljene v oglasu, se
vseeno zadosti pogoju preverljivosti.87 Za zadostitev pogoja preverljivosti, se zahteva,
da je zadevno blago mogoče prepoznati na podlagi podatkov, ki jih vsebuje navedeni
oglas.88

5.1.2.4. PRI IZDELKIH Z NAVEDBO POREKLA SE OBRAVNAVA IZDELEK Z ENAKIM
POREKLOM

Primer De Landtsheer proti Clicquot89 je pomemben za razumevanje pogoja zapisanega
v 4(e). členu Direktive 2006/114, poda pa tudi definicijo primerjalnega oglaševanja.
Delniška družba De Landtsheer v Belgiji proizvaja in trži več vrst piv pod znamko
Malheur. Na trg so postavili novo pivo, ki je izdelano po postopku penečega se vina.
Želeli so ga predstaviti kot bolj ekskluzivno pivo. Pri predstavitvi so zanj uporabili izraz
»Champagnebier«, med oglaševanjem pa so se hvalili z izvirnostjo in izpostavljali
podobnost med tem pivom in šampanjcem. Pri oglaševanju pa so uporabljali še oznake
»BRUT RESERVE«, »Prvo pivo Brut na svetu«, »Svetlo pivo po tradicionalni metodi«,
»Reims – France«, ter sklicevanje na vinogradnike iz Reimsa. Družba Clicquot je želela
prepoved oglasa in uporabe oznak. Po njihovem mnenju je bilo oglaševanje zavajajoče
in nedovoljeno primerjalno oglaševanje. Sodišče EU je dobilo v razlago naslednja
vprašanja:
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Ali je potrebno na podlagi sklicevanja v oglasu le na eno vrsto proizvoda in ne na
določeno podjetje ali na proizvod, ki ga ta ponuja, ta oglas opredeliti kot primerjalno
oglaševanje?

Oglaševanje je potrebno šteti kot primerjalno, kadar se sporočilo nanaša, četudi samo
z nakazovanjem, na enega ali več določenih konkurentov oziroma na njihove proizvode
ali storitve. Pomembno je, da se ugotovi ali bo potrošnik oglasno sporočilo dojel tako,
da bo v njem prepoznal enega ali več konkurentov, katerih identiteto je določil
oglaševalec. Ni pomembno kako bo to oglasno sporočilo zaznal konkurent, saj je oglas
namreč namenjen potrošniku in ne konkurentu. Sodišče EU je podalo široko razlago
pojma primerjalno oglaševanje, ki lahko pokriva tudi primere, v katerih je le sklicevanje
na določeno vrsto izdelka in ne na eno ali več podjetij.90

Naslednje vprašanje, ki je relevantno za tematiko, se nanaša na pogoj dopustnosti
primerjalnega vprašanja, nacionalno sodišče se sprašuje, če vsaka primerjava, ki
proizvode brez navedbe porekla primerja s proizvodi z navedbo porekla, ni dovoljena.
Naloga Sodišča EU je, da podrobneje razloži pogoj, zapisan v členu 4(e) Direktive
2006/114, pod katerim je primerjalno oglaševanje dopustno, če pri izdelkih z navedbo
porekla v vsakem primeru obravnava izdelke z enakim poreklom.

V konkretnem primeru se je zastavilo vprašanje primerjave piva s šampanjcem. 4(e).
člen Direktive 2006/114 določi, da se produkti z določenim izvorom porekla lahko
primerjajo samo s produkti z enakim izvorom porekla. Torej se lahko sklepa, da se
lahko šampanjec primerja samo s šampanjcem in primerjava piva s šampanjcem ni
dovoljena. Sodišče EU je določilo drugače, ker je menilo, da je takšna zaščita izvora
porekla neupravičena.91 Odločilo je, da je tovrstna primerjava dovoljena. Takšna
odločitev je bila podana, ker je sodna praksa Sodišča EU sledila praksi, da se določbe
Direktive 2006/114 interpretirajo v smislu najbolj ugodnejše za primerjalno
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oglaševanje. Drugačno mnenje od Sodišča EU, pa je imel generalni pravobranilec
Mengozzi, ki je v sklepnem mnenju analiziral zgornji primer.92 Njegova razlaga se v
določenih točkah razlikuje od razlage Sodišča EU. Generalni pravobranilec meni, da
sklicevanje na določeno vrsto proizvoda v oglasu še ne izpolnjuje pogojev za določitev
identitete, v smislu, da bi lahko to sklicevanje določalo identiteto vsakega izmed
podjetij, ki ponujajo to vrsto proizvoda ali njihovega blaga. Tako sklicevanje lahko z
nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga, ki ga ta ponuja, le če ob
upoštevanju okoliščin konkretnega primera povprečnemu, običajno obveščenemu
potrošniku omogoči, da razbere identiteto enega ali več določenih podjetij, ki ponujajo
to vrsto proizvoda, ali njihovega blaga.93

Poleg razlage člena 4(e) Direktive 2006/114, je Sodišče EU podalo še dodatno razlago
4(b). člena Direktive 2006/114, ki dovoljuje primerjalno oglaševanje, ki primerja blago
ali storitve, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak namen. Kot dokaz, da je pogoj
izpolnjen, ni dovolj ugotovitev, da je oglaševalec blago, ki je predmet primerjave,
izrecno ali z nakazovanjem predstavil kot zamenljiv, potrebno je preveriti še, ali se to
na podlagi oglasa povpraševanje kupcev blaga drugega podjetja, na katerega se oglas
nanaša, vsaj deloma preusmeri k proizvodom, ki jih ponuja oglaševalec.94

5.1.2.5. NE DISKREDITIRA ALI OČRNI ZNAMKE

Primer Pippig Augenoptik je poleg razlage, kdaj Sodišče EU šteje primerjalno
oglaševanje kot zavajajoče, pomemben tudi zaradi razlage 4(d). člena Direktive
2006/114. V skladu s tem pogojem, je primerjalno oglaševanje dovoljeno, če ne
diskreditira ali očrni znamk, trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, storitev,
dejavnosti ali razmer konkurenta.

Sodišču EU je bilo zastavljeno vprašanje, če primerjava cen diskreditira konkurenta in je
potemtakem takšno dejanje v neskladju s pogojem, zapisanim v 4(d). členu Direktive
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2006/114, če so v primerjavo vzeti selektivno izbrani produkti, zaradi katerih je razlika
v ceni višja kot pa je povprečna razlika v ceni med produkti. Vprašanje pa se je
nanašalo tudi na primer, kjer je pri primerjavi cen oglaševalčevih produktov s produkti
konkurenta, bilo uporabljeno konkurentovo ime in pa slika njegove trgovine, iz katere
je bil razviden logo podjetja, čeprav to za potrebe primerjave ni bilo nujno potrebno.
Generalni pravobranilec Tizzano je v mnenju dejal, da je primerjava cen lahko
zavajajoča, če je predstavljena tako, da lahko poda potrošnikom napačen vtis, da je
cena vseh njegovih produktov višja od produktov oglaševalca. V tem primeru bi se
štelo, da je primerjalno oglaševanje zavajajoče in se ne bi preverjalo izpolnitve pogoja
iz 4(d). člena Direktive 2006/114.95 Generalni pravobranilec je menil, da zgolj
primerjava cen produktov, ne ustvarja vtisa, da je višja tudi cena ostalih konkurentovih
produktov, zato v tem primeru ne more priti do diskreditacije. Do diskreditacije
konkurenta v primerjalnem oglaševanju pride iz naslova vsebine in prezentacije
primerjave in ne na podlagi uporabe konkurentovih slik, imena podjetja...96

Sodišče EU je v danem primeru odločilo, da v tem primeru ni prišlo do diskreditacije
konkurenta.

5.1.2.6. NEPOŠTENO OKORIŠČANJE Z ZNAMKO UGLEDA

V primeru Siemens proti Vipa,97 je družba Siemens proizvajala in tržila programljive
krmilnike z imenom »Simatic«. Za te krmilnike in njihove dopolnilne sestavne dele je
uvedla sistem številk za naročanje, sestavljen iz kombinacije več velikih črk in številk.
Družba Vipa izdeluje in prodaja sestavne dele, ki so združljivi s krmilniki »Simatic« in
zanje uporablja identifikacijski sistem, ki je skoraj enak sistemu, ki ga uporablja družba
Siemens. Družba Vipa pod številko za naročanje trži sestavne dele, ki ustrezajo
izvirnemu proizvodu družbe Siemens, ki ima svojo številko za naročanje. To številko
Vipa navaja na svojih proizvodih in v katalogu skupaj s pojasnilom, kjer izrecno
navedejo, da številke za naročanje ustrezajo številkam za naročanje pomnilniških
95
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modulov družbe Siemens. Družba Siemens je vložila tožbo zoper Vipo, v kateri ji je
očitala, da se je nedopustno okoristila z ugledom njenih proizvodov. Prvostopenjsko
sodišče je Siemensu ugodilo, ta odločba je bila kasneje v pritožbenem postopku
spremenjena. Družba Siemens je kasneje vložila revizijo. Revizijsko sodišče je na
Sodišče EU vložilo predhodna vprašanja glede razlage Direktive 2006/114. Predhodno
vprašanje se je nanašalo, če pod nepošteno okoriščanje z ugledom drugega znaka
razlikovanja konkurenta spada tudi, kadar oglaševalec v strokovni javnosti znani znak
razlikovanja svojega konkurenta, v danem primeru sistem številk za naročanje,
prevzame v enaki obliki in se pri oglaševanju sklicuje na to, da je znak razlikovanja
prevzel v enaki obliki. Prav tako jih je zanimalo, če je pri preizkusu okoriščanja z
ugledom odločilni dejavnik prednost za oglaševalca oziroma potrošnika. V skladu z
ustaljeno sodno prakso Sodišča EU je potrebno pri presoji, ali je bil spoštovan pogoj
glede nepoštenega okoriščanja, upoštevati petnajsto uvodno izjavo Direktive 97/55, o
kateri uporaba blagovne znamke ali trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja
konkurenta ne krši te izključne pravice, če je v skladu s pogoji določenimi v Direktivi
2006/114, torej če je cilj take uporabe le razločevanje med konkurenti in objektivno
poudarjanje razlik. Ne šteje se, da se oglaševalec nepošteno okorišča z ugledom
razlikovalnih znakov svojega konkurenta, če je sklicevanje na te znake pogoj za
učinkovito konkurenco na zadevnem trgu. Na drugo predhodno vprašanje, ki se nanaša
na vplivanje na potrošnike, je Sodišče EU pojasnilo, da je treba prednost, ki jo ima za
potrošnike primerjalno oglaševanje, nujno upoštevati pri presoji nepoštenega
okoriščanja, ki ga ima oglaševalec zaradi ugleda blagovne znamke, trgovskega imena ali
drugih znakov razlikovanja konkurenta.98

5.1.2.7. NE PREDSTAVLJA BLAGA OZIROMA STORITEV KOT IMITACIJO ALI KOPIJO

Eden obsežnejših primerov je L'Oreal proti Bellure NV. Ta primer poda odgovore na
razmerje med Direktivo 2006/114 in Direktivo 2008/95 oz. Direktivo 2015/2436 ter
razlago določenih pogojev za dovoljenost primerjalnega oglaševanja. V tem poglavju se
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bom osredotočila zgolj na točke, ki se nanašajo na razloga pogojev, ostala vprašanja
bom analizirala v nadaljevanju.

Skupina L'Oreal ima v lasti več družb, ki se med drugimi ukvarjajo s proizvodnjo in
trženjem luksuznih parfumov. Bellure NV je belgijska družba, ki je na evropski trg
začela tržiti parfume, ki so bili po njenih navodilih glede dizajna proizvedeni v državi
nečlanici EU. Družbi Sterion in Malaik sta te parfume kasneje prodajali na trgu Velike
Britanije. Šlo je za nizkocenovne parfume, ki so posnemali vonje že uveljavljenih
parfumov.

Družbi sta parfume tržili tako, da sta uporabljali in svojim trgovcem pošiljali
primerjalne sezname, iz katerih je bilo razvidno kateremu, izmed luksuznih parfumov,
določenih z njihovo besedno blagovno znamko, so glede na vonj pripadali cenejši
parfumi, ki sta jih družbi tržili. Poleg tega, pa so bili nekateri cenejši parfumi v
stekleničkah in škatlicah, ki so bile podobne tistim, ki so jih imeli parfumi uglednih
blagovnih znamk. Pri tem ni bilo sporno, da podobnost glede embalaže ni zavajala
kupcev glede izvora proizvoda. Družba L'Oreal je vložila tožbo zaradi kršitve blagovne
znamke z uporabo primerjalnih seznamov in zaradi imitacije steklenic in škatlic.

Eno izmed vprašanj, ki ga je nacionalno sodišče zastavilo Sodišču EU, se je nanašalo na
pogoj 4(f). člena Direktive 2006/14, in sicer razlago besedne zveze »okorišča
nepošteno z…«. Zanimalo jih je, ali se trgovec, kadar na primerjalnem seznamu
primerja svoj proizvod s proizvodom blagovne znamke, nepošteno okorišča z ugledom
blagovne znamke. Zanimala jih je tudi razlaga pogoja zapisanega v 4(g). členu Direktive
2006/114, in sicer besedne zveze »predstavlja blago ali storitve kot imitacije ali
kopije«. Predvsem jih je zanimalo, ali se ta izraz nanaša na primer, ko stranka, ne da bi
povzročila zmedo ali zavajala, le po resnici pove, da je glavna značilnost (v danem
primeru vonj) njenega proizvoda podobna glavni značilnosti znanega proizvoda, ki je
zaščiten z blagovno znamko.

Sodišče EU je podalo skupen odgovor na vprašanji glede razlage pogojev. In sicer,
kadar oglaševalec direktno ali indirektno trdi v primerjalnem oglaševanju, da je
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oglaševani proizvod imitacija proizvoda znamke ugleda, potem gre za proizvode, ki
sodijo med »proizvode in storitve kot imitacija ali replika«, pod določbo 4(g) Direktive
2006/114. Prednost pridobljena s strani oglaševalca kot rezultat takšnega
nedovoljenega primerjalnega oglaševanja, se šteje kot prednost, ki je bila pridobljena
nepošteno na račun ugleda imetnikove znamke. V zvezi z razlago pogoja pod 4(f)
Direktive 2006/114 je treba ugotoviti, da kadar je primerjalno oglaševanje, s katerim se
predstavljajo proizvodi oglaševalca kot imitacija proizvoda z blagovno znamko
opredeljeno, kot da je v nasprotju z lojalno konkurenco in torej nezakonito, je korist, ki
jo ima oglaševalec zaradi takega oglaševanja, rezultat nelojalne konkurence in jo je
treba zato šteti za neupravičeno pridobljeno.99 Torej, če primerjalna reklama ne zadosti
pogoju iz 4(g). člena Direktive 2006/114, potem pride do nepoštenega okoriščanja kot
je mišljeno v 4(f). členu Direktive 2006/114.

V sklepnem mnenju je na razlago besedne zveze »nepošteno okoriščanje« podal svoj
pogled generalni pravobranilec Mengozzi. Menil je, da je potrebno to določbo razlagati
tako, da zgolj dejstvo, da se v primerjalnih seznamih proizvod oglašuje s primerjavo s
proizvodom označenim z znano znamko, ne omogoča sklepa, da se je oglaševalec
nepošteno okoristil z ugledom te znamke, in da mora, če je pogoj za obstoj tako
pridobljene koristi okoliščina, da se v javnosti na katero je oglas naslovljen, ustvari tak
vtis o povezanosti med imetnikom znane znamke in oglaševalcem, da bi lahko ta
javnost prenesla ugled proizvodov prvega na proizvode drugega, o nepoštenosti
pridobljene koristi presoditi nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin, ki so
pomembne za obravnavano zadevo.100

Namen pogoja, določenega v členu 4(g) Direktive 2006/114, je prepoved oglaševalcu,
da pri primerjalnem oglaševanju navede dejstvo, da so proizvodi ali storitve, ki jih trži,
imitacija ali kopija proizvodov ali storitev, za katere je registrirana znamka. V zvezi s
tem, kot je v točki 84 sklepnih predlogov poudaril generalni pravobranilec, niso
prepovedana le oglasna sporočila, ki izrecno opozarjajo na imitacijo ali kopijo, temveč
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tudi tista, ki glede na celovito predstavitev in gospodarske okoliščine obravnavanega
primera javnosti, na katero je oglaševanje naslovljeno, lahko prenašajo tak vtis.101

Sodišče EU je tako podalo končni odgovor, da oglaševalec, ki pri primerjalnem
oglaševanju izrecno ali implicitno navede, da je proizvod, ki ga trži, imitacija proizvoda
z ugledno znamko, predstavlja „blago ali storitev kot imitacijo ali kopijo“ v smislu člena
4(g). člena Direktive 2006/114. Korist, ki jo ima oglaševalec zaradi takega nezakonitega
primerjalnega oglaševanja, je treba šteti za „neupravičeno korist“ na podlagi ugleda te
znamke v smislu člena 4(f) Direktive 2006/114.

5.1.2.8. NE USTVARJA ZMEDE

Direktiva 2006/114 v 4(h). členu dopušča primerjalno oglaševanje pod pogojem, da ne
ustvarja zmede pri trgovcih med oglaševalcem in konkurenti ali med znamkami,
trgovskimi imeni, drugimi znaki razlikovanja, blagom ali storitvami oglaševalca in
konkurentov.

V okviru določb glede primerjalnega oglaševanja ni moč zaslediti razlage pojma
»ustvarjati zmedo«. V okviru prava blagovnih znamk je uporabljen podoben pojem,
»verjetnost zmede«. Pogoj pod točko 4(h). člena Direktive 2006/114 je namenjen
zagotovitvi varstva znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja
konkurenta pri primerjalnem oglaševanju.102 Zaradi podobnosti med pojmoma
»ustvarjati zmedo« in »verjetnost zmede«, bi lahko s pomočjo analogije uporabili
razlago pojma »verjetnost zmede«. Za pomoč pri razlagi bom uporabila smernice
OHIM oz. EUIPO, ki podajo smernice za razlago podobnosti in verjetnosti zmede pri
ugotavljanju kršitve znamke.

Verjetnost zmede je pravni pojem in ne dejanska presoja racionalnih mnenj in
čustvenih preferenc, ki vplivajo na kognitivno vedenje in nakupovalne navade
potrošnikov. Zato je presoja verjetnosti zmede odvisna od pravnih vprašanj in
101
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dejstev.103 Enakost in podobnost blaga oziroma storitev je pogoj za opredelitev
verjetnosti zmede. Če med blagom oziroma storitvami ni nikakršne stopnje
podobnosti, se proučevanje v zvezi z verjetnostjo zmede konča na tej točki. Če pa
obstaja vsaj določena stopnja podobnosti, se nadaljuje proučevanje drugih
dejavnikov.104 Verjetnost zmede je odvisna od celovite presoje več medsebojno
povezanih dejavnikov, vključno s podobnostjo blaga in storitev, podobnostjo znakov,
razlikovalnimi in prevladujočimi elementi nasprotujočih si znakov, razlikovalnim
učinkom prejšnje znamke in upoštevno javnostjo.105

Sodišče EU je odločilo, da verjetnost zmede zajema primere, kadar potrošnik
neposredno zamenjuje med samimi znamkami ali povezuje nasprotujoče si znake in
domneva, da označeno blago oziroma storitve izvirajo iz istega podjetja ali
gospodarsko povezanih podjetih.106

5.2.

MEDSEBOJNO

RAZMERJE

MED

DIREKTIVO

2006/114

IN

DIREKTIVO 2008/95 oz. DIREKTIVO 2015/2436
Direktiva 2008/95 ne vsebuje nobenih določb glede uporabe pravil o primerjalnem
oglaševanju. Očitno pisci pravil te povezave med znamko in primerjalnim oglaševanjem
niso vnaprej predvidevali. V praksi se je pokazalo, da je teh primerov vse več in zato je
bila nujna razjasnitev medsebojnega razmerja med direktivama. Decembra 2015 je
pričela veljati nova Direktiva 2015/2436, ki je medsebojno razmerje med primerjalnim
oglaševanjem in blagovnimi znamkami eksplicitno uredila. Po novi ureditvi, je v skladu
s členom 10(3)(f) Direktive 2015/2436, uporaba znaka v primerjalnem oglaševanju, ki
je v nasprotju z določbami Direktive 2006/114, prepovedana. Njen implementacijski
rok je leta 2019, torej še vedno velja ureditev po Direktivi 2008/95.

V okviru razjasnitve medsebojnega razmerja med primerjalnim oglaševanjem in
blagovnimi znamkami sta se še pred novo ureditvijo pojavili dve pomembni dilemi.
103
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Prva zadeva primer, ko se uporabi blagovna znamka v primerjalnem oglaševanju in so
tudi pogoji za primerjalno oglaševanje izpolnjeni. Ali je v tem primeru potrebno še
dodatno preveriti, če uporaba blagovne znamke izpolnjuje pravila Direktive 2008/95
glede kršitve znamke? Druga dilema se nanaša na primer, ko se uporabi znamka v
primerjalnem oglaševanju, kjer ni zadoščeno pogojem za dopustnost tovrstnega
oglaševanja po Direktivi 2006/114. Ali tako oglaševanje pomeni kršitev znamke?107

Primer O2 proti H3G je razjasnil zgoraj omenjeni dilemi. Sodišče EU je odločilo, da
imetnik znamke ne sme onemogočiti tretji osebi uporabe enakega ali podobnega znaka
v primerjalnem oglaševanju, če je zadoščeno pogojem za dopustnost primerjalnega
oglaševanja, ki so podani v 4. členu Direktive 2006/114. Če obstaja verjetnost zmede v
javnosti zaradi uporabe enakega ali podobnega znaka v primerjalnem oglaševanju,
potem pogojem iz 4. člena Direktive 2006/114 ni zadoščeno.108

V primeru medsebojnega razmerja med Direktivama 2006/114 in 2008/95 oz.
2015/2436 je relevantna tudi funkcija znamke in če je le-ta morebiti ogrožena. V
primeru L'Oreal proti Bellure se je Sodišče EU ukvarjalo s podobnimi predhodnimi
vprašanji kot v primeru O2 proti H3G, s tem da je tu šlo za primer podobnih znamk in
ne identičnih, kot v primeru L'Oreal proti Bellure. Sodišče EU je podalo svoje stališče,
kjer je potrdilo razlago medsebojnega razmerja med direktivama, ki je bila podana v
primeru O2 proti H3G. Zatrdilo pa je tudi, da je bila izključna pravica imetnika znamke,
opisana v 5(1) členu Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a)(b) členu Direktive 2015/2436,
podeljena, da blagovna znamka lahko izpolni svoje funkcije. Pod temi funkcijami so
mišljene vse funkcije znamke, ne zgolj bistvena funkcija, ki je v zagotavljanju izvora
znamke. Tako iz tega primera izhaja, da je potrebna razširjena razlaga funkcije znamke
pri opredelitvi kršitve znamke zaradi uporabe enake znamke v primerjalnem
oglaševanju.109
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Glede na pomembnost primera O2 proti H3G, bom le-tega v nadaljevanju podrobneje
analizirala, prav tako pa bom analizirala primer L'Oreal proti Bellure v točkah, ki se
nanašajo na kršitev znamke.

5.2.1. O2 proti H3G
Družba O2 se ukvarja z mobilno telefonijo. Pri svojih promocijah uporabljajo podobe
milnih mehurčkov. Družba je imetnica znamke O2 in dveh figurativnih znamk, ki obe
predstavljata podobo mehurčkov. Družba H3G se prav tako ukvarja z mobilno
telefonijo. Njen razlikovalni znak je številka »3«. Družba H3G je začela na trg ponujati
storitev »Threepay« in istočasno pričela s kampanjo primerjalnega oglaševanja, kjer je
primerjala ceno in storitve s konkurenčnimi operaterji. V oglasu so bili poleg številke
»3« uporabljeni še izraz »O2« in podobe mehurčkov v gibanju. Iz oglasa je izhajalo, da
je storitev »Threepay« cenejša od enake storitve, ki jo ponuja O2. Družba O2 je vložila
tožbo zaradi kršitve znamke O2 in znamke z mehurčki.
Predhodna vprašanja, naslovljena Sodišču EU so bila naslednja:
1. Ali sodi uporaba znamke konkurenta pri primerjalnem oglaševanju z namenom
primerjanja lastnosti oglaševalca z lastnostmi storitev konkurenta, na področje 5(1)
(a) ali (b) Direktive 89/104,110 kadar taka uporaba ne povzroča zmede in ne ogroža
bistvene naloge znamke?
2. Ali mora biti uporaba tuje znamke pri primerjalnem oglaševanju »nujna«, da je
dovoljena v smislu Direktive 84/450?111

Ključno v primeru O2 proti H3G je, da oglaševalec (H3G) ni uporabljal znamk drugega
(znamke O2 ali znamke mehurčkov), ampak znake (podobe mehurčkov), ki so zelo
podobni znamki drugega (O2). Sodišče EU je dejalo, da uporaba znamke v
primerjalnem oglaševanju lahko pripelje do kršitve znamke. Vendar, kadar primerjalno
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oglaševanje zadosti pogojem za dovoljenost primerjalnega oglaševanja, potem ima
oglaševalec obrambo pred vsemi obtožbami na kršitev blagovne znamke.
Člen 5(1) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a)(b) Direktive 2015/2436,112 daje imetniku
znamke izključno pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve prepreči, da
v gospodarskem prometu uporabljajo:
(a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki, za enako blago ali storitve, za katere je
registrirana blagovna znamka.
(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno
znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitve, označenih z blagovno znamko
in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja
med znakom in blagovno znamko.

Sodišče EU je razložilo člen 5(1)(b) oz. 10(2)(b). Nujno je, da kršiteljeva uporaba tuje
znamke povzroči zmedo v javnosti. Če se obstoj zmede oziroma obstoj verjetnosti
zmede ne more dokazati, potem ne more priti do kršitve znamke. Torej, če pride do
možnosti zmede v javnosti, potem pogojem za dovoljenost primerjalnega oglaševanja
ni zadoščeno in Direktiva 2006/114 ne bo nudila zaščite. Če ni zmede, potem kršitve
znamke po členu 5(1)(b) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(b) Direktive 2015/2436 ni.113
Sodišče EU je za lažje presojanje, postavilo štiri pogoje za uveljavljanje sodnega varstva
po členu 5(1)(b) Direktive 2008/95 oz. členu 10(2)(b) Direktive 2015/2436, in sicer:
a) uporaba znamke mora biti »v okviru trgovanja«,
b) toženec mora uporabljati znak brez soglasja imetnika znamke,
c) znak se uporablja za označevanje blaga ali storitev, ki je enako ali podobno
imetniku znamke,
d) uporaba znaka mora biti takšna, da škoduje znamki, torej ustvari zmedo med
potrošniki.

Člen 5(1)(a) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a) Direktive 2015/2436 se nanaša na uporabo
identičnega znaka. V skladu z Direktivo 2008/95 oz. Direktivo 2015/2436 ni potrebno
112
113
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dokazati zmede, nepoštenega okoriščanja, nastanka morebitne škode. Potrebno je
presoditi, ali je uporaba tuje znamke ogrozila temeljno funkcijo znamke. Ta člen
namreč varuje tudi funkcijo znamke, s katero se zagotovi kakovost zadevnega
proizvoda ali storitve, sporočanje, oglaševanje in ne samo bistvena funkcija znamke, ki
je potrošniku jamčiti za poreklo oziroma izvor blaga. Varstvo pod 5(1)(a) členom
Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a) Direktive 2015/2436 je obsežnejše od varstva pod
členom 5(1)(b) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(b) Direktive 2015/2436, kjer se zahteva
obstoj verjetnosti zmede in torej možnost vplivanja na bistveno nalogo znamke.114
Torej, imetnik znamke ne more na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 2008/95 oz. člena
10(2)(a) Direktive 2015/2436 nasprotovati znamki enakega znaka, če ta uporaba ne
more oškodovati nobeni od nalog te znamke. Ta člen je potrebno razlagati tako, da
lahko imetnik registrirane znamke tretji osebi v primerjalnem oglaševanju prepove
uporabo znaka, ki ne izpolnjuje pogojev za dopustnost po 4. členu Direktive
2006/114,115 znak, ki je enak znamki za enako blago ali storitve, za katere je
registrirana znamka, kadar ta uporaba ne more ogroziti bistvene naloge blagovne
znamke kot označbe porekla blaga ali storitev, pod pogojem, da ta uporaba vpliva ali
lahko vpliva na naloge znamke.

Pri vprašanju ali uporaba znamke s strani tretje osebe vpliva na zmožnost registrirane
znamke, da zadosti bistveni funkciji, torej zagotovitvi izvora blaga, se je v bistvu
potrebno vprašati, če tretje oseba uporabi znamko, da bi bi označila izvor blaga ali
storitev na katere se znamka nanaša. Da se določi, če tretja oseba uporabi znamko za
označbo izvora blaga ali storitev, je potrebno preveriti, če so potrošniki razumeli
uporabo s strani tretje osebe kot uporabo, ki označi izvor znamke, torej če je šlo za
uporabo znaka kot znamke. V primeru, da uporaba s strani tretje osebe v javnosti ni
razumljena kot označba izvora blaga ali storitev, ne more priti do kršitve znamke, ker
takšna uporaba ne ovira bistvene funkcije znamke. 116
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L'Oreal proti Bellure, točka 59.
V 4. členu Direktive 2006/114 so našteti pogoji za dopustnost primerjalnega oglaševanja, ki morajo
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V sodbi je Sodišče EU pojasnilo razmerje med Direktivo 2006/114 in Direktivo 2008/95
oz. Direktivo 2015/2436. V Direktivi 2008/95 oz. 2015/2436 so imetniku znamke
dodeljene izključne pravice. Zato je potrebno 5. člen Direktive 2008/95 oz. 10. člen
Direktive 2015/2436 razumeti tako, da se nanaša na uporabo znaka, enakega ali
podobnega znamki, za blago ali storitev, ki jih trži tretja oseba.117 Ko oglaševalec
uporabi v primerjalnem oglaševanju znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta,
da bi določil identiteto blaga ali storitev, ki jih konkurent ponuja, je to potrebno
razumeti kot uporabo v smislu 5. člena Direktive 2008/95 oz. 10. člena Direktive
2015/2436.118

Direktiva 2015/2436, ki je nadomestila Direktivo 2008/95 je izrecno uredila razmerje
med primerjalnim oglaševanjem in blagovno znamko, kar je bila do sedaj naloga sodne
prakse. Tako je v 10(3)(f). členu Direktive 2015/2436 zapisano, da je uporaba znaka v
primerjalnem oglaševanju, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, da bi določil
identiteto balga ali storitev, ki jih konkurent ponuja, ali če je enak ali podoben znamki
ugleda, prepovedana, če je v nasprotju z Direktivo 2006/114.

Sodba Sodišča EU, v primeru O2 proti H3G je pustila nekaj odprtih vprašanj. Sodišče EU
ni podalo izrecnega odgovora na vprašanje, če mora biti uporaba nujna, ko subjekt v
primerjalnem oglaševanju uporabi registrirano znamko konkurenta, da je uporaba v
skladu s 4. členom Direktive 2006/114. Torej, na podlagi katerih pravil je potrebno
presojati pojem »nujna«.119 Odprto ostaja tudi vprašanje glede razmerja med Direktivo
2006/114 in členoma 5(1)(a) in 5(2) Direktive 2008/95 oziroma členoma 10(2)(a) in
10(2)(c) Direktive 2015/2436. Sodišče se je predvsem osredotočilo na člen 5(1)(b)
Direktive 2008/95 oz. 10(2)(b) Direktive 2015/2436, ker znaka nista bila enaka. Sklepa
se, da velja isto kot velja v primeru člena 5(1)(b) Direktive 2008/95 oziroma 10(2)(b)
Direktive 2015/2436. Torej, ko so pogoji, določeni v Direktivi 2016/114 izpolnjeni,
kršitev znamke ni podana. Nejasno pa je tudi, če se lahko še vedno sklicuješ na kršitev,
če gre za uporabe znamke, ki lahko še pomeni kršitev, npr. neupravičena obogatitev na
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račun znamke ugleda...Te vrste kršitve so zapisane v členu o pogojih za dovoljenost
primerjalnega oglaševanja, npr. očrnitev znamke, neupravičena obogatitev...
Predvideva se, da določbe pomenijo isto. Torej, če ni zadoščeno pogojem, zapisanim v
Direktivi 2006/114, se uveljavi kršitev znamke. Vseeno bi moralo Sodišče EU podati
podrobnejšo razlago.120

5.2.2. L'OREAL proti BELLURE
Primer L'Oreal proti Bellure je najpomembnejša sodba, ki se nanaša na temo, če
uporaba znamke v primerjalnem oglaševanju lahko pomeni kršitev znamke. V tem
primeru se zastavljajo podobna vprašanja kot v primeru O2 proti H3G, vendar v
razmerju med enakima znamkama, za razliko od O2 proti H3G, kjer gre za razmerje
med podobnima znamkama. V primeru L'Oreal proti Bellure je bilo zastavljenih več
predhodnih vprašanj. Tista, ki se nanašajo na razlago Direktive 2006/114, sem
analizirala že v prejšnjem poglavju, zato se bom tokrat osredotočila zgolj na vprašanja,
ki zadevajo razlago Direktive 2008/95 oz. Direktive 2015/2436.

Nacionalno sodišče je na prvi stopnji odločilo, da uporaba L'Orealovih znamk v
primerjalni reklami ni dovoljena in se šteje kot kršitev znamke pod 5(1)(a) Direktive
2008/95 oz. 10(2)(a) Direktive 2015/2436. Glavne ugotovitve nacionalnega sodišča so
bile, da je zakonito proizvajati in prodajati po vonju podobne parfume, najboljši način
za seznanitev javnosti glede opisa vonja je, da ga primerjaš z vonjem že na trgu
obstoječega parfuma, to se naredi s pomočjo primerjalnih tabel, ugotovili so tudi, da
oglaševalec z uporabo primerjalnih seznamov pridobi veliko na promociji svojih
izdelkov, ugotovili pa so tudi, da po vonju primerjanji parfumi zaradi primerjave niso
nič manj prodajani.121 Zadeva je prišla na pritožbeno sodišče. Pritožbeno sodišče je
zavzelo stališče, da uporaba znamke v primerjalnem oglaševanju ni kršitev znamke, če
oglas zadosti pogojem 4. člena Direktive 2006/114. Na Sodišče EU je naslovilo
120
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predhodna vprašanja, ki se nanašajo na razlago razmerja med omenjenima direktivama
in glede podrobnejše razlage posameznih pogojev pod 4. členom Direktive
2006/114.122

Prvo vprašanje, ki je podobno tudi vprašanju v primeru O2 proti H3G, je bilo, če gre za
kršitev znamke po 5(1)(a) ali (b) členu Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a) ali (b) Direktive
2015/2436, v primeru, ko je bila znamka uporabljena zgolj v namen primerjave
karakteristik izdelka in brez namena povzročanja zmede med potrošniki in tudi ni
ogrožala bistvene funkcije znamke. V primeru O2 proti H3G prav tako ni bila tuja
znamka uporabljena z namenom povzročitve zmede med potrošniki in tudi ni bila
ogrožena bistvena funkcija znamke. V primeru L'Oreal proti Bellure so bila imena
znamk družbe L'Oreal uporabljena v primerjalni tabeli, katere namen ni bila zgolj
primerjava produktov, ampak olajšanje predstave potrošnikov o proizvodih znamke
Bellure. Znamka L'Oreal je namreč bolj znana in ima med potrošniki večji ugled.
Naslednje vprašanje Sodišču EU je bilo, če gre za kršitev znamke v smislu 5(1)(a) člena
Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a) člena Direktive 2015/2436, kadar ni ogrožena bistvena
funkcija znamke ugleda in ne škoduje ugledu znamke, temveč je tuja znamka
uporabljena zgolj za indikacijo na značilnosti proizvodov znamke ugleda, zgolj z
namenom, da si potrošniki lažje ustvarijo mnenje glede značilnosti promoviranega
proizvoda. Sodišče EU je dejalo, da se mora člen 5(1)(a) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a)
Direktive 2015/2436 razlagati v smislu, da imetnik znamke lahko prepreči tretji osebi
uporabo znamke v primerjalnem oglaševanju, če to oglaševanje ne izpolni vseh osmih
pogojev zapisanih v 4. členu Direktive 2006/114, četudi uporaba znamke s strani tretje
osebe ne ogrozi bistvene funkcije znamke, če uporaba vpliva ali bi lahko vplivala na
ostale funkcije znamke.123 Torej v poštev pride kakršnikoli učinek na katerokoli od
funkcij znamke in ne zgolj na bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju izvora blaga
oziroma storitev.
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Prav tako pa je bilo na Sodišče EU naslovljeno vprašanje glede kršitve znamke pod
členom 5(2) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(c) Direktive 2015/2436, v zvezi s steklenicami
in pakiranjem izdelkov znamke Bellure, ki so bili podobni steklenicam in pakiranju
znamke L'Oreal, vendar ni bilo nikjer omenjene znamke L'Oreal. V skladu s tem členom
je kršitev znamke podana, kadar pride do nedovoljene uporabe znamke z ugledom, v
primeru da gre za enake, podobne ali različne izdelke oziroma storitve, in kadar bi
uporaba znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj
ali ugled blagovne znamke. Družba Bellure je uporabila registrirano znamko z
namenom označevanja značilnosti, predvsem vonja izdelkov, ki jih je ponujala, vendar
pri tem ni povzročila zmede v javnosti in tudi ni ogrozila bistvene funkcije znamke
ugleda. Vprašanje je torej bilo, če se kljub temu šteje kot nepošteno okoriščanje
značaja ali ugleda znamke.124 Ta člen je potrebno razlagati tako, da se za nepošteno
okoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda znamke, v smislu te določbe ne zahteva,
da obstaja verjetnost zmede ali oškodovanje razlikovalnega učinka ali ugleda
znamke.125 Ni potrebno, da so prisotne vse oblike oškodovalnih dejanj, da pride do
kršitve znamke, dovolj je le ena. Do oškodovanje ugleda znamke lahko pride brez da
pride do oškodovanja razlikovalnega učinka ali oškodovanje ugleda znamke. Vsi
običajni faktorji, kot so verjetnost zmede, oškodovanje, očrnjenje ugleda znamke so
vzeti na znanje pri sojenju, vendar noben od teh faktorjev ni nujna sestavina
nepoštenega okoriščanja.126 Predpogoj za kršitev 5(2) člena Direktive 2008/95 oz.
10(2)(c) Direktive 2015/2436 je, da mora javnost povezovati domnevno kršen znak z že
registrirano znamko oziroma vzpostaviti povezavo med njima, ki rezultira iz podobnosti
med znamko in znakom. V danem primeru zmede ni bilo, saj je javnost vedela da
navidezno podobni parfumi niso originali. V primeru L'Oreal proti Bellure je bila v
središču predvsem pridobljena poslovna prednost družbe Bellure in ne toliko škoda, ki
jo je utrpela družba L'Oreal zaradi uporabe njihove znamke. Četudi ni zmede in škode,
oglaševalec lahko še vedno pridobi prednost s primerjalno reklamo. Imetniki uglednih
znamk morajo torej dokazati, da je oglaševalec pridobil poslovno prednost zaradi
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ugleda njihove znamke, s tem da je ustvaril povezavo z znamko ugleda, tako da je
uporabil identičen ali podoben znak kot ga ima znamka ugleda.127

Zastavi se tudi vprašanje, kakšno je razmerje med členom 5(1)(a) Direktive 2008/95 oz.
10(2)(a) Direktive 2015/2436 in 5(2) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(c) Direktive
2015/2436, v primeru uporabe enake znamke za enako storitev oziroma proizvod. Člen
5(2) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(c) Direktive 2015/2436 se uporabi, če oglaševalec
uporablja znak, ki je podoben ugledni znamki drugega, in s tem pridobi korist, ki izvira
iz te podobnosti in iz posledične miselne povezave tega znaka s pozitivnimi lastnostmi
navedene znamke, je mogoče to uporabo prepovedati, če ni utemeljena z upravičenim
razlogom, ki ne sme sovpadati s pridobivanjem koristi, ali če je utemeljena z
upravičenem razlogom, kadar se ob upoštevanju tega razloga in vseh okoliščin,
pomembnih za obravnavani primer izkaže, da je izkoriščanje nepošteno in če tej
prepovedi ne nasprotujejo okoliščine, da ni oškodovanja (ali tveganja zanj) bistvene
naloge znamke kot zagotovila izvora, da ni oškodovanja (ali tveganja zanj)
razlikovalnega značaja ali ugleda znamke in da navedena uporaba ne vpliva na prodajo
proizvodov, označenih z znamko, ali na povrnitev naložb v zvezi z njo.128 V primeru
L'Oreal proti Bellure je šlo za situacijo, kjer se je manj znana znamka okoristila na račun
bolj znane znamke oz. znamke ugleda in v tem primeru gre za nepošteno okoriščanje
znamke ugleda, kot pogoj v 4(f) členu Direktive 2006/114. V primeru O2 proti H3G pa
je podjetje uporabilo znamko konkurenčnega podjetja z namenom primerjave
produktov. V tem primer ne gre za nepošteno okoriščanje znamke ugleda in tudi nima
učinka na ugled znamke in ni znakov kršitve znamke. Člen 5(2) Direktive 2008/95 oz.
10(2)(c) Direktive 2015/2436 predstavlja mejo med primerom O2 proti H3G in
primerom L'Oreal proti Bellure. V primeru skladnosti s pogojem, zapisanim pod 4(f)
Direktive 2006/114, prevlada kršitev 5(2) člena Direktive 2008/95 oz. 10(2)(c) člena
Direktive 2015/2436.129
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Po odločitvi Sodišča EU v zadevi L'Oreal proti Bellure je še vedno ostalo nekaj
neodgovorjenih vprašanj. Še vedno ni čisto jasno, kaj so funkcije blagovne znamke, ki
lahko vplivajo na uporabo znaka. Prav tako še vedno ni natančno določeno, kaj je
potrebno, da se ugotovi, da so te funkcije lahko ogrožene, da bi se lahko zahtevala
kršitev po členu 5(1)(a) Direktive 2008/95 oz. 10(2)(a) Direktive 2015/2436. Nejasno pa
je tudi kdaj je prednost ene družbe neopravičena.130

5.3. MOŽNOST OŠKODOVANE STRANKE
Splošno teorija razlikuje tri vrste sporov iz znamk. O sporih v zvezi z veljavnostjo
znamke je govora, kadar tretja oseba vloži tožbo na razveljavitev znamke, izbris ali
ugotovitev ničnosti znamke. Mogoči so tudi pogodbeni spori, ker se lahko znamka tudi
odsvoji ali odstopi v uporabo. Kot zadnji, pa so možni spori zaradi kršitve znamke, na
katere se bom osredotočila v nadaljevanju.131

Na območju EU je Direktiva 2004/48/ES o uveljavljanju pravic iz intelektualne lastnine
(v nadaljevanju Direktiva 2004/48),132 harmonizirala uveljavljanje pravic iz znamke.
Zaradi implementacije te direktive je bila sprejeta novela ZIL-1 C, ki je dosedanje
določbe v zvezi z uveljavljanjem pravic bistveno spremenila in uvedla nekatere nove
institute. V uvodnih določbah Direktive 2004/48 je zapisano, da je cilj te direktive
približevanje zakonodaj in s tem zagotovitev enakovrednega varstva na notranjem
trgu. Ravno neskladja med državami članicami glede uveljavljanja pravic intelektualne
lastnine so škodljiva za pravilno delovanje notranjega trga, ter se s tem preprečuje
enaka raven varstva v celotni EU. Takšno stanje pa ne pospešuje prostega trga in ne
ustvarja primernega okolja za zdravo konkurenco.133
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Aktivno legitimiran za uveljavljanje pravic iz znamke je imetnik znamke, ki lahko pri
pristojnem sodišču, pri nas je to Okrožno sodišče v Ljubljani,134 vloži tožbo zaradi
kršitve znamke, če kdo brez soglasja posega v njegove pravice iz znamke. Poleg
imetnika lahko tožbo vloži tudi jemalec izključne licence in pa poklicno združenje, ki je
ustanovljeno za varstvo pravic industrijske lastnine.

Direktiva 2004/48 predvideva različne ukrepe za zagotovitev učinkovitega varstva
pravic intelektualne lastnine. Predvideva prepovedne ukrepe, blažilne ali odstranitvene
ukrepe. Dodatno pa navaja kot alternativo tudi denarno odškodnino. 135 Tožba zaradi
kršitve pravic iz intelektualne lastnine je opredeljena v 121. členu ZIL-1. S to tožbo
lahko imetnik znamke od sodišča zahteva, da se prepove kršenje in morebitne bodoče
kršitve, da se odpokličejo predmeti kršitev iz gospodarskih tokov, da se odstrani stanje,
ki je nastalo s kršitvijo, da se nepreklicno odstranijo predmeti kršitve iz gospodarskih
tokov, da se uničijo predmeti kršitve, da se uničijo sredstva kršitve, ki so izključno ali
pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev in so v lasti kršilca, da se tožniku
prepustijo predmeti kršitve proti plačilu proizvodnih stroškov ter da se sodba objavi.

Kršitelj pa je prav tako odgovoren za povzročeno škodo po splošnih pravilih o
povzročitvi škode in mora plačati imetniku znamke odškodnino, ki se določi po splošnih
pravilih o povrnitvi škode, ali v obsegu ki je enak dogovorjeni in običajni licenčnini.

6. ZAKLJUČEK
V današnjem času je pomembno, da so proizvodi oziroma storitve na trgu konkurenčni
in opaženi. Zaradi zaščite svoje blagovne znamke, imetniki znamk registrirajo znamke
na trgu pred nedovoljeno uporabo njihove znamke, saj s tem lahko pride do zmede
med potrošniki in tudi do oškodovanja njihovega ugleda. Ravno zato je pomembno, da
so pravice imetnika znamke podrobno opredeljene. Zakonske določbe glede izključnih
pravic imetnika so skope in zelo splošno napisane. V praksi je prihajalo do nejasnosti in
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103. člen Zakona o sodiščih, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 96/09, 17/15.
Repas, str. 301.
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naloga Sodišča EU je bila, da je pojasnilo posamezne pogoje skozi različne primere iz
prakse.

Namen magistrske naloge je bil analizirati problematiko, ki je povezana s kršitvijo
znamke v primeru primerjalnega oglaševanja. Analizirala sem dve ključni direktivi, ki
sta relevantni na tem področju, in sicer Direktivo 2006/114 in Direktivo 2008/95 oz.
Direktivo 2015/2436. Najprej so bili analizirani pogoji, ob izpolnitvi katerih pride do
kršitve znamke. Predvsem sem izpostavila pogoj uporabe znaka kot znamke, saj ta tako
v teoriji kot v praksi pušča največ dvomov.
Znamka je ena izmed najpomembnejših pravic industrijske lastnine in ravno zaradi tega
je pomembno tudi njeno varstvo. Pomembno je, da je imetniku znamke zagotovljeno
varstvo, saj jo ravno s tem namenom registrira. ZIL-1 ima zapisane pogoje, ki morajo
biti kumulativno izpolnjeni, da nastopi kršitve znamke. Problem je v tem, da dopuščajo
ti pogoji različno razlago, saj niso jasno določeni. Sodišče EU je v svojih številnih
odločitvah razložilo štiri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno, da je kršitev
znamke podana. Kršitev je podana, kadar tretja oseba uporabi znak v okviru trgovanja,
za označevanje blaga ali storitev, ki je enako blagu ali storitvi imetnika znamke. Tretja
oseba mora znamko uporabiti za označevanje izvora blaga, torej uporabo znaka kot
znamke ter zadnji pogoj je, da mora biti uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Osrednja tema magistrske naloge je bila ravno uporaba znamke v primerjalnem
oglaševanje, ter če v tem primeru pride do kršitve znamke, saj v primeru, kadar tretja
oseba uporabi znak v primerjalnem oglaševanju ne gre več za uporabo za označevanje
lastnega blaga. Na tem področju je prišlo do večjih sprememb, ki pa se bodo v praksi
pokazale šele v letu 2019. V Evropski uniji je bila sprejeta nova Direktiva 2015/2436, ki
je nadomestila Direktivo 2008/95 in v pravo blagovnih znamk prinesla kar nekaj
sprememb. Pred Direktivo 2015/2436 je bila nejasna povezava med blagovno znamko
in primerjalnim oglaševanje in vsled tega je imelo Sodišče EU nalogo, da opredeli
razmerje ter določi po katerih pravilih naj se presojajo tovrstni primeri.
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Ključna primera v primeru uporabe znamke v primerjalnem oglaševanju sta bila
primera O2 proti H3G in primer L'Oreal proti Bellure. Sodišče EU je z odločitvijo v
primeru O2 proti H3G pojasnilo, da imetnik znamke ne more tretji osebi onemogočiti
uporabe enakega ali podobnega znaka v primerjalnem oglaševanju, če so izpolnjeni
pogoji iz 4. člena Direktive 2006/114 glede dopustnosti primerjalnega oglaševanja. V
primeru obstoja verjetnosti zmede v javnosti, zaradi uporabe enakega ali podobnega
znaka, pogoji niso izpolnjeni. Pri določitvi medsebojnega razmerja med Direktivama
2006/114 in 2008/95 je pomembna tudi funkcija znamke, in če je ta morebiti ogrožena.
Odločitev je Sodišče EU sprejelo v primeru L'Oreal proti Bellure. Imetnik znamke ima
izključno pravico do znamke, saj s tem blagovna znamka lahko izpolni svoje funkcije. Ni
pa mišljena zgolj bistvena funkcija znamke, ki je v zagotavljanju izvora znamke, temveč
so mišljene vse funkcije znamke. Primer L'Oreal proti Bellure je bil obsežen in odmeven
primer. Naj bi dopolnil primer O2 proti H3G in s tem popolnoma razjasnil vse dileme
glede povezave med omenjenima direktivama. Vseeno je po odločitvi ostalo še nekaj
neodgovorjenih vprašanj. Še vedno ni povsem jasno, kaj so funkcije blagovne znamke,
ki lahko vplivajo na uporabo znaka. Tudi še vedno ni določeno, kaj je potrebno, da se
ugotovi, da so te funkcije lahko prizadete in bi se lahko zahtevala kršitev po členu
5(1)(a) Direktive 2008/95. Nejasno pa je tudi, kdaj je prednost ene družbe
neopravičena.

Kar nekaj let je trajalo, da so bili problemi iz prakse končno preneseni tudi v pravne
akte. Primer O2 proti H3G je bil odločen leta 2008, leto kasneje pa je Sodišče EU
podalo še odločitev v primeru L'Oreal proti Bellure, ki naj bi dopolnil določene
pomanjkljivosti iz sodbe O2 proti H3G. Do sprememb v pravnih aktih

je prišlo

decembra 2015 s sprejetjem Direktive 2015/2436, ki določi, da je uporaba znaka v
primerjalnem oglaševanju prepovedana, na način, ki je v neskladju z Direktivo
2006/114. Menim, da je bil vnos tovrstne določbe v pravni red nujen, saj je bilo na
Sodišče EU v zvezi s tem naslovljenih kar nekaj predhodnih vprašanj.

Menim, da bi morala spremembi Direktive 2008/95 slediti tudi sprememba Direktive
2006/114. Oglaševanje ima v današnjem času močan ekonomski vpliv na podjetja in
potrošnike in je tudi eden glavnih elementov vsake podjetniške strategije. Je eden
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glavnih faktorjev, ki pripomorejo k uspešnosti produktov oziroma storitev podjetja na
trgu. Direktiva 2006/114 ureja zavajajoče in primerjalno oglaševanje. V primeru
zavajajočega oglaševanje zagotavlja skupen minimum zaščite v odnosih med podjetji,
regulira pa tudi področje primerjalnega oglaševanja, ki je relevantno tako za odnose
med podjetji kot tudi za odnose med podjetji in potrošniki ter zagotavlja splošen
preizkus za ocenjevanje dovoljenosti primerjalnega oglaševanja. V poročilu Evropske
komisije iz leta 2012 so navedene možnosti in priporočila za morebitne spremembe.
Večina morebitnih novosti se nanaša predvsem na zavajajoče oglaševanje ter manj na
primerjalno oglaševanje. Iz področja primerjalnega oglaševanja je sodna praksa Sodišča
EU zelo obsežna, večina primerov se nanaša na razlago pogojev za dovoljenost
primerjalnega oglaševanja. Menim, da so pogoji napisani zelo splošno in nejasno in
dajejo možnost različne razlage. Poleg razlage pogojev, pa je največ dvomov glede
obsega definicije primerjalnega oglaševanja. V poročilu Evropske komisije so omenjena
področja, ki bi potrebovala nadaljnjo razjasnitev. Ta področja so povezana z uporabo
konkurentove znamke v primerjalnem oglaševanju, področje primerjave produktov z
označbo izvora, s tistimi, brez označbe izvora. Potrebno pa bi bilo tudi določiti pogoje,
pod katerimi bi konkurentovo oglaševanje lahko bilo zakonito, če bi oglaševanje
temeljilo na primerjavi cen, izključno določenih skupin produktov.136

Čeprav ima primerjalno oglaševanje poleg pozitivnih lastnosti tudi kar nekaj negativnih,
je v praksi čedalje bolj razširjeno. Menim, da so ravno na tem področju spremembe
najbolj vidne. Primerjalno oglaševanje je bilo sprva celo prepovedano v večini držav,
sedaj pa je ena stalnih praks oglaševanja podjetij na trgu.

Za pravilno uporabo primerjalnega oglaševanja in blagovnih znamk v praksi je zelo
pomembno poznavanje sodne prakse Sodišča EU. Tako Direktiva 2006/114 kot
Direktiva 2008/95 vsebujeta določbe, ki natančno določajo, v katerih primerih je
primerjalno oglaševanje dovoljeno oziroma v katerih primerih je kršitev znamke
podana. Vseeno pa je v praksi veliko nejasnosti glede razumevanja in razlage določb.

136

Poročilo Evropske komisije, URL:
http://ec.europa.eu/justice/consumermarketing/files/communication_misleading_practices_protecti
on_en.pdf, str. 10 (4. 2. 2016).
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Sprejetje Direktive 2015/2436 je pozitivna sprememba, vseeno ima za boljše
razumevanje in lažjo uporabo znamk v primerjalnem oglaševanju, Sodišče EU izjemno
pomembno vlogo.
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