2016 m.

Bendras skundų
(tyrimų, bylų),
susijusių su
reklamos sritimi,
skaičius:
Iš jų:
Atliktų tyrimų
pagal pareiškėjų
skundus skaičius:
Savo iniciatyva
nagrinėtų/atliktų
tyrimų skaičius:
Priimti
sprendimai:
Atsisakyta pradėti
tyrimus/nutrauktų
tyrimų skaičius
nesant pažeidimo
Nustatytų
pažeidimų
skaičius
Taikytų
ekonominių
sankcijų
skaičius/suma
(Eur):
Taikytų
prevencinių
priemonių –
įsipareigojimų
nutraukti teisės
aktų
neatitinkančios
reklamos
skleidimą
skaičius:
Kitų poveikio
priemonių
skaičius
(įvardinti)
Teismui apskųstų
sprendimų
skaičius

Narkotikų,
tabako ir
alkoholio
kontrolės
departamentas

Vilniaus miesto
administracijos
saugaus miesto
departamentas

Lietuvos
radijo ir
televizijos
komisija

Lietuvos
Respublikos
konkurencijos
taryba

Valstybinė
vaistų
kontrolės
tarnyba prie
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerijos

72

617

92

6

46

-

15

26

-

-

Lietuvos
advokatūra

Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnyba

Žurnalistų
etikos
inspektoriaus
tarnyba

Valstybinė
vartotojų
teisių
apsaugos
tarnyba

Suma

24

3

16

7

185

1022

3

5

2

7

5

25

108

77

3

19

1

9

2

2

139

21

2

6

-

3

16

-

73

121

6

-

-

6: 5 atsisakyta
pradėti, 1
nutrauktas
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2

2

2

1

19

59

617

47

5

-

1

14

5

72

820

-

-

-

-

63 737

atvejais
taikytos
ekonominės
sankcijos/94
448
Eur

-

24

-

1

5

95

266

258konsultac
ijos

-

-

-

1 taikytas
įspėjimas

-

-

876

1

2

-

-

-

-

6

13

11 kartų pritaikyta
ekonominė
sankcija

-

-

51

-

90

-

617 įspėjimų

4

-

30 711

2016 m. reklamos kontrolės duomenys
Per 2016 metus institucijos, prižiūrinčios reklamą, gavo 1022 skundus. Iš jų daugiausiai gavo Vilniaus miesto administracijos saugaus
miesto departamento viešosios tvarkos skyrius (617). Didžiąją dalį institucijų atliktų tyrimų, susijusių su reklamos sritimi, sudaro tyrimai atlikti
savo iniciatyva skaičius (139).
Ekonominių sankcijų už 2016 metus buvo pritaikyta už 94448 Eur.

Tyrimų pagal pareiškėjų skundus ir institucijų iniciatyva skaičius

Nustatytų pažeidimų ir apskųstų
sprendimų skaičius

1000

Tyrimų pagal pareiškėjų skundus ir
institucijų iniciatyva skaičius

44%

800
600

Nustatytų pažeidimų ir teismui apskųstų sprendimų skaičius

56%

Savo iniciatyva
nagrinėtų/atliktų tyrimų
skaičius:
Atliktų tyrimų pagal
pareiškėjų skundus skaičius:

820

400
13

200

0
Nustatytų pažeidimų
skaičius

Teismui apskųstų
sprendimų skičius

Pažymėtina, kad daugiausia teismui buvo apskųstų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (6) ir Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento (4) priimti sprendimai.

2010 m. – 2016 m. reklamos kontrolės duomenys
Per 2010 m. - 2016 m. laikotarpį institucijos, prižiūrinčios reklamą, iš viso gavo 3 393 skundus, kuriuos ištyrus buvo nustatyti 1501
pažeidimas. Didžiąją dalį institucijų atliktų tyrimų, susijusių su reklamos sritimi, sudaro atliktų tyrimų pagal pareiškėjų skundus skaičius (1 429).
Ekonominių sankcijų už 2010 m. - 2016 m. laikotarpį buvo pritaikyta už 896 126 eurus bei 1452 kartus pažeidėjams buvo pritaikytos
kitos prevencinės priemonės.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas,
Lietuvos
radijo
ir
televizijos komisija, Konkurencijos taryba,
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos
Reklamos asociacija ,,Reklamos biuras“,
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba, Lošimų priežiūros tarnyba,
Lietuvos banko priežiūros tarnyba,
Lietuvos advokatūra.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Suma

Bendras skundų (tyrimų, bylų), susijusių su
reklamos sritimi, skaičius:

532

537

535

202

162

882

1022

3872

Atliktų tyrimų pagal pareiškėjų skundus
skaičius:

423

409

87

154

118

130

108

1429

Savo iniciatyva nagrinėtų/atliktų tyrimų
skaičius:

99

111

134

47

46

251

139

827

127

113

116

86

89

150

820

1501

Taikytų ekonominių sankcijų skaičius/suma
(Eur):

134 934 Eur

101 744 Eur

119 903 Eur

227 554 Eur

124 614 Eur

92 929 Eur

94 448 Eur

896 126 Eur

Taikytų prevencinių priemonių –
įsipareigojimų nutraukti teisės aktų
neatitinkančios reklamos skleidimą skaičius:

60

197

184

182

297

266

266

1452

Iš jų:

Priimti sprendimai:
Nustatytų pažeidimų skaičius

Per visą 2010 m. – 2016 m. laikotarpį institucijos gavo virš 3,5 tūkstančių skundų susijusių su reklamos sritimi. Pastebimas
tendencingas skundų susijusių su reklamos sritimi didėjimas, kadangi tokių skundų institucijos 2010 m. gavo 532, 2011 m. – 537,
2012 m. – 535, 2013 m. – 202, 2014 m. – 162, 2015 m. – 882, o per 2016 m. net 1022.

Bendras skundų (tyrimų, bylų), susijusių su reklamos sritimi
skaičius
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Vilniaus miesto administracijos saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyrius per 2010 m. – 2016 m. laikotarpį iš viso gavo
2 260 skundus susijusius su reklamos sritimi.

Daugiausiai skundų per 2010 m. – 2016 m. laikotarpį gavo Vilniaus miesto administracijos saugaus miesto departamentas, kuris iš
gautų 1546 skundų nustatė 1436 pažeidimus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiuo laikotarpiu gavo 827 skundus susijusius su
reklamos sritimi bei nustatė 289 pažeidimus. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir gautų 222 skundų nustatė 171 pažeidimą.
Tačiau Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba iš gautų 1310 skundų nustatė tik 50 pažeidimų.

Nustatytų pažeidimų ir gautų skundų skaičius
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Bendras skundų (tyrimų, bylų), susijusių su reklamos sritimi skaičius

43

22

Lygių galimybių
kontrolieriaus
tarnyba

Nustatytų pažeidimų skaičius

11

8

Žurnalistų etikos
inspektoriaus
tarnyba

6
Lietuvos
advokatūra

1

Institucijų nustatytų pažeidimų per 2010 m. – 2016 m. laikotarpį skaičius sudaro 31 % nuo visų gautų skundų susijusių su reklamos
sritimi (tokių skundų buvo 3872).

Nustatytų pažeidimų procentas
nuo bendro gautų skundų
susijusių su reklamos sritimi
skaičiaus
31%

69%

Per 2010 m. – 2016
m.laikotarpį susijusių su
reklama bendras skundų
(tyrimų, bylų) skaičius
Nustatytų pažeidimų
skaičius

Tyrimų pagal pareiškėjų skundus ir
institucijų iniciatyva skaičius

37%
63%

Tyrimų pagal pareiškėjų
skundus skaičius
Institucijų iniciatyva atliktų
tyrimų skaičius

Per 2010 m. – 2016 m. laikotarpį, iš viso buvo atlikti 2256 tyrimai, iš jų 1 429 tyrimai pagal pareiškėjų skundus dėl pažeidimų susijusių
su reklama, kas sudaro 36 % nuo visų gautų skundų. Savo iniciatyva buvo nagrinėti bei atlikti 827 tyrimai.

Per 2010 m. - 2016 m. laikotarpį institucijos iš viso pritaikė ekonominių sankcijų už 896 126 eurus.
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Taikytų ekonominių sankcijų suma (Eur)
Lietuvos advokatūros advokatų taryba (toliau – Advokatų taryba) per 2016 m ir 2017 m. I pusmetį išnagrinėjo 3 atvejus dėl galimų
reklamos reikalavimų advokatams pažeidimų ir priėmė 2 sprendimus nekelti advokatui ir advokato padėjėjui drausmės bylių bei 1 sprendimą
iškelti advokato padėjėjai drausmės bylą.
Pirmuoju atveju Advokatų taryba nagrinėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos skundą dėl internetiniame tinklalapyje
patalpintos, kuri galimai neatitinka tikrovės, tačiau Advokatų taryba atsižvelgdama į tai, kad advokatas operatyviai pašalino aplinkybę , dėl
kurios susidarė ginčytina situacija, nusprendė nekelti drausminės bylos.
Antruoju atveju tyrimas atliktas dėl to, kad advokato kontoros iškaboje advokato padėjėjas save nurodė, kaip advokatą. Tyrimo metu
buvo nustatyta, kad advokato kontoros iškaboje kelios raidės buvo iškritusios. Iškaba pataisyta, kad nekeltų abejonių. Advokato padėjėjui
drausminė byla nebuvo iškelta.
Trečiuoju atveju Advokatų taryba nagrinėjo drausmės bylą dėl advokato padėjėjos neteisėtų veiksmų, kuri, klaidindama vartotoją dėl
teikiamų paslaugų subjekto, nepagrįstai naudojo advokato vardą, nors yra advokato padėjėja. Šiuo atveju advokato padėjėjai buvo iškelta
drausmės byla už neteisėtą advokato vardo panaudojimą ir galimą klientų klaidinimą. Drausmės byla, šiuo metu, nagrinėjama Lietuvos advokatų
garbės teisme.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba per 2016 m. išnagrinėjo 292 pranešimus (skundus) dėl galimų Lietuvos Respublikos
reklamos įstatymo pažeidimų. 2017 m. I pusmetį gavo 119 pranešimų (skundų). Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ekspertai per 2016
m. savo iniciatyva išnagrinėjo 108 atvejus ir nustatė, jog 100 atvejų naudotos galimai klaidinančios reklamos, dėl kurių įspėjo reklamos davėjus.
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba per 2017 m. I pusmetį atliko 156 reklamos vertinimus, iš kurių 134 atvejais ūkio subjektai
įspėti apie galimai klaidinančias reklamas, ūkio subjektams pasiūlyta nutraukti ar pakeisti reklamas taip, kad jos neklaidintų vartotojų.
2016 m. pareiškėjai į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dažniausiai kreipėsi dėl galimai neišsamių reklamų. Kuriose
pateikiamas patrauklus pasiūlymas, bet nurodomos ne visos sąlygos, kurios svarbios vartotojams siekiant tuo pasiūlymu pasinaudoti.
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba per 2016 m. daugiausia kreipimųsi gavo dėl reklamų, kuriose nurodomos prekių ar paslaugų
ypatybės, tačiau kyla pagrįstų įtarimų, kad tokių ypatybių šios prekės ar paslaugos neturi. 2016 m. pareiškėjai taip pat buvo aktyvūs pranešdami
apie, jų manymu, netikras reklamose nurodomas nuolaidas ar reklamuotų nuolaidų nesuteikimą bei apie galimai nepagrįstus aukščiausio laipsnio
būdvardžius, naudojamus reklamos davėjų prekių ar paslaugų išskirtinumui parodyti.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas per 2016 m. atliko 72 tyrimus, dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo (toliau – AKĮ) ir/ ar Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ)
reglamentuojamų reklamos apribojimų, iš jų 6 kartus pirminė informacija apie ūkio subjektų galimai padarytus AKĮ ir TKĮ reglamentuojamus
reklamos apribojimų pažeidimus nepasitvirtino. Per 2017 m. I pusmetį buvo atlikta 18 tyrimų dėl AKĮ ir TKĮ reglamentuojamų reklamos
apribojimų pažeidimų, iš jų 1 kartą pirminė informacija apie ūkio subjektų galimai padarytus AKĮ ir TKĮ reglamentuojamus reklamos apribojimų
pažeidimus nepasitvirtino. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 str. 1 d. 5 p. (metodinės pagalbos teikimo
principu) per 2016 m. 51 atveju ūkio subjektai buvo įspėti dėl galimai jų (ar jų naudai) skleidžiamos reklamos neatitikimo AKĮ ir/ar TKĮ
reikalavimams, per 2017 m. I pusmetį tokių atvejų buvo 12;
Išanalizavus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nagrinėtų skundų, prašymų problematiką ir dinamiką pažymėtina,
kad dažniausiai vartotojai pateikia skundus dėl ūkio subjektų galimai padarytų AKĮ reglamentuojamų reklamos turinio apribojimų pažeidimų.
Išanalizavus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nagrinėtų AKĮ ir/ar TKĮ pažeidimų sudėtis, darytina išvada, kad dažniausiai
yra nustatomi AKĮ 29 str. 1 d. nuostatų pažeidimai (AKĮ 29 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio
reklama skirta vaikams ir paaugliams iki 18 metų (1 p.), kurioje dalyvauja asmenys iki 18 metų (2 p.), kurioje dalyvauja sportininkai, gydytojai,
politikai, meno ir mokslo įžimybės, kiti garsūs visuomenės veikėjai, naudojamas jų asmuo, vardas, atvaizdas ir pan. (3 p.), siejanti alkoholio
vartojimą su fizinės būklės pagerėjimuų (4 p.), siejanti alkoholio vartojimą su vairavimu (5 p.), siejanti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos
pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu (6 p.), siejanti alkoholio vartojimą su stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis
savybėmis (7 p.), siejanti alkoholio vartojimą su socialine sėkme, padidintu seksualiniu aktyvumu (8 p.), palankiai vaizduojanti nesaikingą
alkoholinių gėrimų vartojimą ar neigiamai atsiliepianti apie abstineciją ir saikingumą (9 p.), pateikianti didesnę tūrinę etilo alkoholio
koncentraciją kaip alkoholinių gėrimų privalumą (10 p.), pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (11
p.)). Dažniausiai buvo nustatomi AKĮ 29 str. 1 d. 4, 6, 8, 11 p. pažeidimai.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento gaunamų skundų dėl galimų AKĮ ir/ar TKĮ reglamentuojamų reklamos
apribojimų skaičius yra ženkliai išaugęs (2015 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gavo 11 skundų, o 2016 m. net 56
skundus). Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teigimu, pokyčiai sietini su išausiu piliečių sąmoningumu, visuomenės
informuotumu apie AKĮ ir/ ar TKĮ reikalavimus, jų pasikeitimus.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas už ūkio subjektų padarytus AKĮ ir TKĮ reglamentuojamus reklamos apribojimų
pažeidimus, šių ūkio subjektų atžvilgiu tik kaip paskutinę priemonę taiko (ultima ratio) ekonomines sankcijas (baudas) AKĮ ir/ar TKĮ nustatyta
tvarka. Per 2016 m. ekonominės sankcijos už minėtus pažeidimus ūkio subjektų atžvilgiu buvo taikytos 11 kartų, o per 2017 m. I pusmetį 4
kartus.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2016 m. ir 2017m. I pusmetį atliko 23 tyrimus, susijusius su reklamos sritimi. Tyrimai buvo
atlikti dėl galimo Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 punkte įtvirtintos pareigos prekių pardavėjui,
gamintojui ar paslaugų teikėjui (įpareigojančios, suteikti vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuojant,
užtikrinti, kad reklamoje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens lyties bei
formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą) nuostatos nesilaikymo.
Nei vienas iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos priimtų sprendimų dėl minėtų sprendimų nebuvo apsiųstas teismui.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nustatė, kad per 2016 m. nagrinėtų septynių galimai neteisėtos reklamos atvejų penki buvo
susiję su Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatų
taikymu (skleidžiama/ planuojama skleisti reklama buvo priskirta ribojamos informacijos kategorijai). Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 3
kartus pastebėjo pažeidimus dėl minėto įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punkto ( sukelianti baimę ir siaubą), 2 kartus dėl 4 straipsnio 2 dalies 11
punkto ( skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys) ir 1 kartą dėl 4 straipsnio 2 dalies 12 punkto ( iš žmonių grupės tyčiojamasi dėl lyties).
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai nustačius, jog informacija prieštarauja teisės aktų nuostatoms, inspektorius kreipiasi į informacijos
skleidėjus reikalaudamas tokią informaciją pašalinti arba ją skleisti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Dviem nagrinėtais atvejais
reklamos skleidimas buvo nutrauktas, vienu atveju buvo pateikta Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertų išvada kompetentingai
institucijai, dviem atvejais reklamos buvo pakoreguotos/pakeistos. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba vienoje skleistoje reklamoje
konstatavo du Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus. Dviem
nagrinėtais atvejais tyrimas buvo nutrauktas, nenustačius Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo pažeidimo.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 2017 m. I pusmetį atliko 5 tyrimus, susijusius su reklamos sritimi. Galimai neteisės reklamos
atvejų nebuvo nustatyta.
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos per 2016 m. įvertinusi vaistinių
preparatų reklamą, skleidžiamą spaudoje, internete, per televiziją ir radiją, iš viso nustatė 24 pažeidimus. 2017 m. I pusmetį buvo nustatyta 11
pažeidimų. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba dėl minėtų pažeidimų per 2016 m. ir 2017 m. I pusmetį uždraudė vaistinio preparato reklamos
skleidimą ir įpareigojo reklaminės veiklos subjektą ateityje tokios reklamos neskleisti.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba per 2016 m. gavo 185 vartotojų skundų.
2016 m reklamos srityje gauti 185 skundai. 97 skundai gauti dėl nepageidaujamos reklamos. Už Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo pažeidimus skirtos sankcijos nuo minimalios 289 Eur iki maksimalios 8688 Eur. Didžiausios sankcijos taikytos už pakartotinius
pažeidimus. Daugiausia sankcijų skirta už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio nuostatų nesilaikymą.

2016 m. buvo gauta vartotojų nusiskundimų dėl skleidžiamos, vartotojų teigimu, neetiškos reklamos. Kiekvienais metais Vartotojų teisių
apsaugos tarnyba sulaukia vartotojų skundų dėl skleidžiamos amoralios, neetiškos, gąsdinančios ir pan., reklamos. Nors šis skundų skaičius
sudaro mažiausią procentinę išraišką, vertinant visus su reklama susijusius skundus, tačiau
šios reklamos srities vertinimas yra sudėtingiausias. 2016 m. Itin daug visuomenės bei
žiniasklaidos dėmesio sulaukė roko grupės „Iron Maiden“ reklama. Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba gavo vartotojo pranešimą, kuriame nurodyta, kad stotelių stenduose
Vilniaus centre plakatuose vaizduojamos agresyvios detalės, peilis, kraujas, žmogaus formą
turinti širdis, o ją savo rankose laiko taip pat agresyvios, baimę keliančios išvaizdos
personažas.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įvertinusi skleidžiamą reklamą,
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo nenustatė, tačiau bendrovei
rekomendavo bendrovei užtikrinti, kad pasirinktos reklamos skleidimo vietos neturėtų
neigiamo poveikio specialiai vartotojų grupei – vaikams, t.y. koncerto
organizatorius UAB „Live Nation Lietuva“ neturėtų skleisti koncerto
reklamos arti ugdymo įstaigų ar kitų vietų, kurios galėtų būti susijusios
su vaikų susibūrimo vietomis. 2016 m. gegužę Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba pastebėjo bei pakartotinai gavo vartotojų
nusiskundimų dėl roko grupės koncerto reklamos. Bendrovės plakatas
buvo skleidžias šalia vaikų žaidimų aikštelės, nors stende reklamą
galima talpinti iš abiejų pusių, roko grupės reklama buvo atsukta būtent
į vaikų žaidimo aikštelę Informacija perduota Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybai, kuri priėmė sprendimą riboti roko grupės reklamos skleidimą, t.y. pakeisti arba neskleisti reklamos.
Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas visuomenės informavimo priemonėse bei žymių Lietuvos atlikėjų socialinėse
paskyrose sukėlė dideles diskusijas bei sulaukė didelio visuomenės pasipiktinimo. Bendrovė sutiko pakeisti reklamą - iš
spalvotos reklamos buvo pakeista į nespalvotą, tačiau abejotina, kad nespalvotos nuotraukos skleidimas turėjo reklamos
vaizdui reikšmę, iš esmės reklama liko analogiška, o juodai baltas vaizdas dar labiau išryškino vaizduojamą personažą šmėklą.
2016 m. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gavus vartotojo skundą dėl reklamos:
„Geriau viršyti svorį negu greitį“. Vartotojas nurodė, kad reklamoje skatinama tolerancija ir netgi atvirai
skatinama vartoti nesveiką maistą, kuris skatina nutukimą. Tyrimo metu bendrovė pateikė motyvuotą
atsakymą bei nurodė, kad reklamos kampaniją sudarė trys šūkiai: : „Perki vieną – gauni vieną“, „Geriau
viršyti svorį nei greitį“, „Neištepa kelnių, jei valgote su šortais“. Tyrimo metu Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba priėjo išvados, kad minėta reklamos kampanija yra pateikiama humoristine bei
karikatūrine forma, kurios tikslas atkeipti dėmesį. Taip pat pažymėta, kad greito maisto prekyba bei
reklama nėra ribojama ar draudžiama, taip pat ir greito maisto produktų vartojimo skatinimas nėra
draudžiamas pagal galiojančius teisės aktus.

2016 m vasaros mėnesiais buvo skleidžiama interneto portalo www.15min reklamos kampanija: „Žinios su jumis ir per atostogas“,
kurioje buvo naudojami trys pasaulio politikos lyderių atvaizdai:

Vertinant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatas, svarbu pažymėti, kad dėl reklamoje
neteisėto atvaizdo naudojimo turėtų kreiptis būtent tie asmenys, kurių interesai pažeisti bei kurie nurodo, jog nėra davę sutikimo reklamai. Kitu
atveju pagal minėto įstatymo 4 straipsnį yra vertinamas reklamos atitiimas kitiems bendriesiems reikalavimais (pvz.; reklamso padorumas ir
etika, valstybinės kalbos reikalavimai ir kt.).
Nagrinėjant paslėptos reklamos atvejus, neišvengiama neaiškumų. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai yra priskirta Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo 8 straipsnio priežiūra. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas reglamentuoja
priežiūrą visuomenės informavimo priemonėse, taip pat šiame įstatyme reglamentuota ir paslėpta reklama. Įstatymo priežiūra yra priskirtina
Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Abiejų įstatymų nuostatos dėl paslėptos reklamos draudimo skiriasi. Skiriasi ir sankcijos: Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba sankcijas taiko, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo nuostatomis, sankcija skiriama juridiniam asmeniui; Lietuvos Radijo ir televizijos komisija
sankcijas taiko pagal ATPK nustatytas sankcijas atsakingam
fiziniam asmeniui. Sankcijų dydis ir numatytos ribos skiriasi,
formuojama nevienoda praktika, įvedanti neaiškumo tiek verslo
subjektams, tiek vartotojams.
Tačiau yra ir kita problema. Lietuvos Respublikos
reklamos įstatymas 8 straipsnio 2 dalis nustato: „Reklama turi
būti aiškiai atpažįstama pagal pateikimo formą. Jeigu tikėtina, kad
reklamos vartotojai visuomenės informavimo priemonėje
skleidžiamos reklamos dėl jos pateikimo formos gali neatpažinti,
tokia reklama turi būti pažymėta žodžiu „Reklama“. Vartotojai
skunduose nurodo - „straipsnis - akivaizdi reklama“, jis nėra

pažymėtas. Tačiau, vertintant pažeidimą akivaizdu, kad pareiškėjas suprato, jog tai yra reklama. Jeigu iš straipsnio konteksto suprantama, jog
straipsnis atitinka reklamos požymius, papildomas žymėjimas žodžiu „Reklama“ ar raide „R“ nebetenka prasmės. Nagrinėjant minėtą įstatymo
straipsnį lingvistiškai, jeigu vartotojas atpažįsta reklamą, tokiu atveju, ji nėra paslėpta, ji neatitinka minėto straipsnio draudimo Kita susijusi
problema - susijusi su pačiu reklaminio straipsnio žymėjimu - Reklamos įstatymas numato konkrečius reklaminių straipsnių žymėjimus, tuo tarpu
Visuomenės informacinio įstatymas nurodo tik paslėptos reklamos draudimą bei įtvirtina nuostatas dėl prekių rodymo, tačiau nėra pateikiamas
konkretus žymėjimas. Jeigu bendrovė viešai skleidžiamose taisyklėse nustato reklaminių straipsnių žymėjimą, keltinas klausimas, ar toks
žymėjimas turi būti laikomas įstatymo neatitikimu, kai teisės aktai neaiškiai tai reglamentuoja.
Be to, nagrinėjant paslėptos reklamos problemą, kyla klausimas, kaip turi būti vertinami tinklaraštininkų tekstai, pateikiantys nuomonę apie
konkrečius produktus. Ar tokie tekstai turi būti vertintini kaip palanki, tačiau tik tinklaraštininko nuomonė, ar visgi skleidžiama paslėpta reklama (kai
nurodomi konkretūs produktai, tikslūs pavadinimai, kainos ir pardavimo vietos). Kyla problemų, vertinant rubrikas, pristatančias smulkiuosius verslus. Todėl
keltinas klausimas, ar paslėptos reklamos draudimas yra prasmingas, jeigu ne tik priežiūros institucija, bet būtent vartotojas supranta, kad straipsnio tekstas
reklaminis.

Per 2016 m. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pritaikė 60 sankcijų maisto produktų bei maisto papildų srityje, dėl
maisto produktų, kūdikių maisto Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 bei 4 dalių bei 2 dalies pažeidimų, šiam skaičiui
įtakos turėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos bei jos padalinių apskrityse atsiųstų pažeidimo protokolų skaičius (gauti 63 surašyti protokolai).
Nagrinėjant 2016 m. bylas, nustatyta, kad buvo reklamuojami įvairūs maisto papildai, arbatos, lyginant su ankstesniais metais, 2016 m. pastebėta,
kad pasikeitė pažeidimų protokolų tendencijos maisto reklamos srityje, dauguma protokolų surašyta ne dėl maisto papildų (kaip įprastai buvo
ankstesniais metais), tačiau dėl ekologiškų, bio maisto produktų, aliejų.
Vienas iš pavyzdžių paminėtinas bylos dėl UAB „Barbora“ atvejis. Bendrovė, interneto tinklalapyje, reklamuodama maisto produktus
(Obuoliai JONAGOLD (75-85 mm), 1 kg“, „Bananai, 1 kg“, „Burokėliai, 1 kg“, „Gyvi paprastieji karpiai (Cyprinus carpio), 1 kg“, „Imbierų
šaknys, 1 kg“, „Moliūgai, 1 kg“, „Plautos morkos, 1 kg“, „Raudongūžiai kopūstai, 1 kg“, „Raudonieji ridikėliai, ryšulėlis, 1 vnt.“, „Saldžiosios
bulvės, 1 kg“ ir „Salierų stiebai, 1 vnt.“) skleidė informaciją apie šių produktų gydomąsias ir profilaktines savybes: pvz.: „Taip pat šie vaisiai yra
puiki prevencinė priemonė norintiems išvengti trombozės, o jų sultys tinka širdies ligų profilaktikai.“; „Vertingos maistinės ypatybės: <...>
vitamino B12, seleno ir fosforo šaltinis.“; „Moliūguose gausu kalcio, magnio ir geležies druskų, kurios yra puiki prevencija mažakraujystei,
aterosklerozei <...>“;„Morkos laikomos grožio ir jaunystės šaltiniu, nes turi nemažai karotino, kuris organizme virsta vitaminu A (jei valgoma
kartu su riebalais, pavyzdžiui, šaukšteliu alyvuogių aliejaus arba riebesne mėsa), o šis būtinas gerai regai ir gražiai odai.“.
Nutarime pažymėta, jog UAB „Barbora“ reklamuoti produktai nėra vaistiniai preparatai, todėl jie negali būti reklamuojamas
nurodant vaistinio preparato savybes. Pažymėta, kad vaistiniams preparatams taikomi reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos farmacijos
įstatyme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 5 straipsniu, vartotojams turi būti teikiama teisinga informacija apie maistą.
Vartotojas privalo gauti teisingą informaciją apie maisto produktus, kuria remdamasis galėtų priimti sprendimus dėl maisto produktų pasirinkimo
rinkoje ir jų vartojimo.
Nutarime nustatyta, kad UAB „Barbora“ nurodė, kad nekūrė prekių aprašymų – bendradarbiaudama su UAB „Kilo grupė“ naudojo
paruoštus prekių aprašymus ir kai kurių prekių korteles gavo tiesiogiai iš MAXIMA LT, UAB tačiau būtent UAB „Barbora“, kaip verslo
subjektui, pateikiančiam prekes vartotojams, keliami didesni profesinio atidumo, rūpestingumo reikalavimai, todėl bendrovė privalėjo imtis
priemonių klaidinančiai informacijai pašalinti. Vertinant padarytą pažeidimą, atsižvelgta į tai, kad bendrovė reklamą skleidė apie 11 produktų bei
į tai, kad maisto produktų reklamoje vartota teiginių apie ligų gydymą ir prevenciją. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsižvelgė ir į
tai, jog informaciją apie produktus UAB „Barbora“ pateikė UAB „Kilo grupė“, nesusijusi su vaisių ir daržovių prekyba, o su sveikos mitybos bei
fizinio aktyvumo skatinimu.

Vertinant pažeidimo mastą, atsižvelgta į tai, kad UAB „Barbora“ reklama buvo skleidžiama interneto tinklalapyje, taigi pasiekiama
ne regioniniu, o nacionaliniu mastu, tačiau Valstybinės vartotojų teisių apsaugos komisija taip pat atsižvelgė į tai, jog bendrovė pateikė
informaciją apie tinklalapyje apsilankiusių vartotojų skaičių bei vartotojų skaičių, kurie pateko į produktų aprašymų skiltis.
Bendrovei už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą
skirta 300 Eur bauda
Paminėtina ir byla dėl kūdikių maisto reklamos prekybos centre „Norfa“. Nustatyta, kad UAB
„Norfos mažmena“ skleidė reklamą, kurioje skatinama pradinio maitinimo ir tolesnio maitinimo mišinio specialiai
skirto kūdikiams „Aptamil Alergy care“ prekyba. Reklama buvo skleidžiama prekybos centre, vykdant specialią
pardavimo akciją produktui „Aptamil Allergy care“. Produkto kaina buvo sumažinta nuo 13,25 eurų iki 6,63 eurų.
Šalia prekių pastatytas stovelis su užrašu „Kokybiškos prekės pigiau. Galiojimo laikas nepasibaigęs“. Nustatyta,
jog UAB „Norfos mažmena“ skleista pradinio maitinimo ir tolesnio maitinimo mišinio specialiai skirto kūdikiams
„Aptamil Allergy care“ reklama buvo skleidžiama nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Vertinant padarytą pažeidimą pažymėta, kad kūdikių ir mažamečių vaikų turintys tėvai itin jautriai
vertina informaciją apie vaikams skirtus produktus, todėl gali būti priskiriami lengviau pažeidžiamų reklamos
vartotojų grupei. Atsižvelgta į tai, kad informacija apie produktą „Aptamil Allergy care“ buvo skleidžiama tik
vienoje iš daugiau kaip 130 UAB „Norfos mažmena“ tinklui priklausančių parduotuvių.
Bendrovei už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies pažeidimą skirta 400
Eur bauda.

