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Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. sausio 

20 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl „VDNET“ interneto reklamos atitikties 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

Konkurencijos taryba 2010 m. gruodžio 1 d. gavo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 

(toliau – Pareiškėjas) 2010 m. lapkričio 29 d. skundą „Dėl neleidžiamos lyginamosios reklamos“ (toliau 

– pareiškimas).  

Pastarajame nurodoma, kad UAB „Viginta“ (toliau – „Viginta“) išplatino internete („Google“ 

paieškos sistemoje – pastaba) reklamą apie bendrovės teikiamą šviesolaidinio interneto paslaugą, 

kurioje teigiama: „Internetas mezon? Palygink: VDNET internetas iki 80 % pigiau!“. Kaip teigia 

Pareiškėjas, šia reklama UAB „Viginta“ palygino savo teikiamas paslaugas bei prekės ženklą su AB 

„Lietuvos radijo ir televizijos centras“ naudojamu ženklu MEZON, MEZONAS (toliau – MEZON) ir 

kitais šio žodžio variantais, tarp kurių nėra bendrinio nestilizuoto žodžio „mezon“. AB „Lietuvos radijo 

ir televizijos centras“ nuomone, tokie UAB „Viginta“ veiksmai, kuomet reklamoje vartojamas bendrinis 

nestilizuotas žodis „mezon“, pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą, nes sukėlė 

painiavą dėl AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ naudojamų prekės ženklų, įregistruotų Patentų 

biure.  

Taip pat, anot Pareiškėjo, UAB „Viginta savo veiksmais pažeidė ir Reklamos įstatymo 6 

straipsnio 1 dalies 7 punktą, nes nesąžiningai naudojosi AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, kaip 

konkurento, prekių ženklu bei sumenkino ir diskreditavo minėtą prekės ženklą. Be kita ko, Pareiškėjas 

pareiškime nurodo ir tai, kad minėtoje reklamoje naudojamas žodis „mezon“ ne tik iškraipo AB 

„Lietuvos radijo ir televizijos centras“ registruotus prekės ženklus, bet ir yra pateikiamas kaip imitacija 

paslaugų, pažymėtų turinčiu apsaugą prekių ženklu. 

Atsižvelgus į tai, kad Pareiškėjas pateikė tik faktines aplinkybes, nepagrįsdamas jų jokiais 

dokumentais, 2010 m. gruodžio 21 d. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ buvo išsiųstas 

Konkurencijos tarybos raštas Nr. (5.5-26) 6V-2485, kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas, kad ūkio 

subjektas, pateikdamas Konkurencijos tarybai prašymą atlikti tyrimą, be pareiškėjui žinomų 

skundžiamų veiksmų faktinių aplinkybių, kuriomis jis grindžia savo reikalavimus, be kita ko, turi 

pateikti ir tas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Dėl to Pareiškėjo buvo paprašyta iki 2011 m. 

sausio 3 d. pašalinti pareiškimo trūkumus (paprašyta pateikti įrodymus, kad minėta reklama 

diskredituoja, sumenkina bendrovės vardą, naudojamą prekės ženklą, veiklą ir teikiamas paslaugas 

bei, jog ši reklama sukelia painiavą rinkoje nustatant reklamos davėją ir konkurentą arba reklamos 

davėjo ir konkurento prekių ar paslaugos ženklus, firmų vardus, kitus skiriamuosius žymenis). 

2010 m. gruodžio 29 d. Konkurencijos taryba gavo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 

raštą, kuriuo bendrovė papildydama 2010 m. lapkričio 29 d. pareiškimą pažymėjo, jog, bendrovės 

nuomone, „Viginta“ nesąžiningai naudojosi AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ priklausančiu 

prekės ženklu „mezon“, nes reklamoje užrašė jį mažosiomis raidėmis. Be to, kaip teigė Pareiškėjas, 

UAB „Viginta“ nėra gavusi jo sutikimo naudoti savo reklamoje AB „Lietuvos radijo ir televizijos 
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centras“ minėto prekės ženklo (užrašyto mažosiomis raidėmis), todėl, Pareiškėjo nuomone, UAB 

„Viginta“ tokiais savo veiksmais pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7 punktą.  

Taip pat Pareiškėjas nurodė, jog, Valstybiniame patentų biure, jo prekės ženklai yra registruoti 

didžiosiomis raidėmis arba stilizuoti, dėl šios priežasties, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 

manymu, reklamoje užrašant prekės ženklą „mezon“ mažosiomis raidėmis iškraipomi bendrovės prekės 

ženklai, sumenkinama Pareiškėjo teikiama interneto paslauga ir paties Pareiškėjo įvaizdis.  

Be kita ko, anot Pareiškėjo, „Viginta“ reklamos pateikimo būdas sukelia vartotojui nepagrįstą 

abejonę dėl „MEZON“ interneto paslaugos patikimumo, nes pateikia šį ženklą su klaustuku: „Internetas 

mezon? <...>“. Tai ne tik sumenkina Bendrovės prekės ženklą, kaip teigia AB „Lietuvos radijo ir 

televizijos centras“, bet ir sukelia abejonių dėl pačios paslaugos konkurencingumo, patikimumo, 

kokybės. Taip pat, Pareiškėjo manymu, iš minėtos reklamos, galima suprasti, jog internetas „mezon“ 

yra neverta dėmesio paslauga, kuri nesukelia vartotojui jokio pasitikėjimo nei Bendrove, nei jos 

teikiama interneto paslauga tiek dėl kainos, tiek dėl kokybės ar kitų savybių.  

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ taip pat pareiškime pažymėjo, jog UAB „Viginta“ 

lyginamojoje reklamoje sulygino paslaugas tik kainos požiūriu, tačiau nelygino paslaugų kitais 

kriterijais, tokiais kaip greitaveika, persiunčiamų duomenų kiekiu, terminais, todėl, Pareiškėjo nuomone, 

minėta reklama, be kita ko, yra neišsami.  

Pareiškime, be to, nurodyta ir tai, jog internetas „MEZON“ yra teikiamas WiMax 4G 

technologijos pagrindu, todėl, anot Pareiškėjo, minėta paslauga galėtų būti lyginama tik su 4G (ketvirtos 

kartos) internetu. Tuo tarpu, kaip pažymi AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, UAB „Viginta“ 

internetas nėra teikiamas 4G technologijos pagrindu, todėl jis negali būti lyginamas su „MEZON“ 

internetu. Toks palyginimas, Pareiškėjo nuomone, sukelia painiavą tarp prekės ženklų ir paslaugų, todėl 

tokia neleistina lyginamoji reklama pažeidžia AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ interesus, 

kenkia galimybėms konkuruoti interneto paslaugų teikimo rinkoje ir klaidina vartotojus.  

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 

Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog Konkurencijos taryba yra įgaliota 

kontroliuoti, kaip laikomasi su lyginamąja reklama susijusių Reklamos įstatymo nuostatų.  

Remiantis Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi lyginamąja reklama pripažįstama tokia 

reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar 

paslaugos. Reklamos įstatymo 6 straipsnis numato sąrašą reikalavimų, kuriuos turi tenkinti 

lyginamoji reklama. Pažymėtina, jog visos minėtoje teisės normoje nurodytos sąlygos turi būti 

aiškinamos lyginamajai reklamai naudingiausiu būdu, siekiant, kaip nurodė Teisingumo Teismas 

2010 m. lapkričio 18 d. Sprendime Lidl SNC prieš Vierzon Distribution SA, leisti reklamą, kurioje 

objektyviai palyginamos prekių ar paslaugų savybės, visiškai užtikrinant, kad lyginamoji reklama 

nebūtų naudojama antikonkurenciniais ir nesąžiningais tikslais arba pažeidžiant vartotojų interesus 

(bylos C-159/09, 21 punktas).  

Be to, šiame kontekste svarbu pabrėžti, kad Reklamos įstatymas tam tikromis sąlygomis 

leidžia reklamuotojo lyginamojoje reklamoje nurodyti ir konkurento prekių ženklą. Dėl šios 

priežasties Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje konkrečiai yra numatyta, jog lyginamojo 

reklama neturi: sukelti painiavos rinkoje nustatant reklamos davėją ir konkurentą arba reklamos 

davėjo ir konkurento prekių ar paslaugų ženklus, firmų vardus, kitus skiriamuosius žymenis, prekes 

ar paslaugas (4 punktas); diskredituoti arba menkinti konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos 

vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos, finansinės ar kitokios padėties (5 

punktas); nesąžiningai pasinaudoti konkurento prekių ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų 

reputacija arba konkuruojančios prekės nuorodą į kilmę (7 punktas) ir kt. Todėl tuo atveju, kai 

palyginimo tikslas ar pasekmės nėra tokių nesąžiningos konkurencijos situacijų sukūrimas, 

konkurento prekių ženklo naudojimas yra leistinas (tokią išvadą, be kita ko, patvirtina ir teismų 

praktika (pvz., Teisingumo Teismo 2003 m. balandžio 4 d. Sprendimas byloje C-44/01 Pippig 

Augenoptik)). Tuo tarpu, jei prekių ženklo savininkas nori uždrausti prekių ženklo naudojimą 

lyginamojoje reklamoje, jo prašymas turi būti pagrįstas vienos iš Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 

dalyje įvardintos sąlygos pažeidimu.  
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Kaip matyti iš prašymo, Pareiškėjas teigia, jog UAB „Viginta“ be AB „Lietuvos radijo ir 

televizijos centras“ sutikimo reklamoje užrašė prekės ženklą „mezon“ mažosiomis raidėmis, ir dėl 

šios priežasties pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7 punktą. Be to, anot Pareiškėjo, 

tokiais veiksmais „Viginta“ iškraipė „MEZON“ prekės ženklą, sumenkino Pareiškėjo teikiamą interneto 

paslaugą ir paties Pareiškėjo įvaizdį. Taip pat, Pareiškėjo nuomone, UAB „Viginta“ reklamos pateikimo 

būdas (prekės ženklo pateikimas su klaustuku – pastaba), sukelia vartotojui nepagrįstą abejonę dėl 

„MEZON“ interneto paslaugos patikimumo, o tai, kaip teigia AB „Lietuvos radijo ir televizijos 

centras“, ne tik sumenkina Bendrovės prekės ženklą, bet ir sukelia abejonių dėl pačios paslaugos 

konkurencingumo, patikimumo, kokybės, bei iš minėtos reklamos, galima suprasti, jog internetas 

„mezon“ yra neverta dėmesio paslauga, kuri nesukelia vartotojui jokio pasitikėjimo. Kitaip tariant, iš 

Pareiškėjo pareiškimo galima daryti išvadą, jog, jo nuomone, UAB „Viginta“ nagrinėjama reklama 

nesąžiningai pasinaudojo Pareiškėjo prekės ženklu „MEZON“, be to, galima teigti, diskreditavo minėtą 

prekės ženklą. Tačiau su šia Pareiškėjo nuomone nėra pagrindo sutikti. 

Visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog, siekiant įvertinti, ar yra pagrindo įtarti, jog gali būti 

pažeidžiamas Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas, t.y. siekiama nesąžiningai 

pasinaudoti konkurento prekės ženklo reputacija, kaip yra nurodęs Generalinis advokatas P. 

Mengozzi išvadoje teiktoje Teisingumo Teismo byloje C-533/06 O2 prieš H3G, reikėtų patikrinti, 

ar taip jį naudojant visuomenė, kuriai reklama skirta, gali susieti konkurentą ir reklamuotoją dėl to, 

kad minėta visuomenė pirmojo produktų reputaciją priskiria antrojo produktams. Taigi, tuo atveju, 

jei būtų duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad vartotojai susieja UAB „Viginta“ ir Pareiškėją 

priskirdami „Viginta“ internetui „VDNET“ AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ interneto 

„MEZON“ reputaciją, būtų galima įtarti, jog UAB „Viginta“ nesąžiningai pasinaudojo Pareiškėjo 

prekės ženklo reputacija. Tokius duomenis, pabrėžtina, turėtų pateikti Pareiškėjas, nes, kaip numatyta 

Konkurencijos tarybos darbo reglamento 25-28 punktuose, besikreipiantis subjektas savo 

pareiškime, be kita ko, turi nurodyti jam žinomas skundžiamų veiksmų faktines aplinkybes, 

kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, bei tas aplinkybes patvirtinančius įrodymus (25.5 punktas), 

taip pat tai, kad prie pareiškimo turi būti pridedami dokumentai, patvirtinantys skundžiamų veiksmų 

faktines aplinkybes (27 punktas).  

Tačiau šiuo atveju, pažymėtina, jog AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ pareiškime 

tokių duomenų nepateikė, t.y. Pareiškėjas pareiškime išsakė tik nuomonę ir nepagrindė jos jokiais 

dokumentais, kurie bent leistų įtarti Reklamos įstatymo pažeidimą.  

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad pareigą pareiškėjams pateikti bent minimalią 

informaciją pabrėžia ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), kuris 2004 

m. gruodžio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A11 – 1055/2004 pažymėjo, kad „prašymas 

ištirti Konkurencijos įstatymo <...> nuostatų laikymąsi negali būti tik abstraktaus pobūdžio“. Taip 

pat LVAT pažymėjo, kad „aplinkybių nurodymas savaime nenulemia būtinumo pradėti tyrimą, nes 

jose yra reiškiamas subjektyvus prašančio atlikti tyrimą asmens požiūris. Šitos aplinkybės 

kiekvienu konkrečiu atveju Konkurencijos tarybos (atsakovo) turi būti įvertinamos siekiant 

nustatyti minėtų pažeidimų požymius, pakankamus pradėti tyrimą. Konkurencijos įstatyme nesant 

tiksliai apibūdintų tokių požymių nustatymo kriterijų, kiekvienu konkrečiu atveju būtina atlikti 

prašomo ištirti teisės akto ar sprendimo preliminarią (turinio, konstrukcijos ir pan.) analizę bei 

įvertinti, kiek šitie požymiai (juos nustačius) gali turėti įtakos prašymą padavusio asmens 

Konkurencijos įstatymo ginamoms teisėms“.  

Taigi, atsižvelgus į šiuos LVAT išaiškinimus, darytina išvada, kad tam, jog Konkurencijos 

taryba turėtų pagrindą pradėti tyrimą dėl galimo Reklamos įstatymo pažeidimo, turi būti tenkinami 

bent minimalūs reikalavimai. Tuo tarpu Pareiškėjo atveju, jam pateikus tik abstraktaus pobūdžio 

pareiškimą, jis netenkino minimalių įrodymų pakankamumo tyrimui pradėti reikalavimų.  

Tuo tarpu dėl prekių ženklo diskreditavimo reklamoje pasakytina tai, kad siekiant užginčyti 

reklamą šiuo pagrindu, reklamoje pateikiami prekės ženklai ar jų savininkas turėtų būti pristatyti 

neigiamai. Kitaip tariant, kaip yra pažymėta ir Konkurencijos tarybos praktikoje (pvz., 2008 m. 

birželio 13 d. nutarimas Nr. 2S-13), diskredituojančia konkurentą reklama galima laikyti lyginamąją 

reklamą, kai joje konkurentas ar jo prekės yra menkinamos, formuojamas neigiamas konkurento 
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įvaizdis, menkinama konkurento dalykinė reputacija, t.y. tokia reklama, kuri nukreipta ne į 

reklamos davėjo ar jo prekių ar paslaugų privalumų atskleidimą, o į konkurento ar jo prekių ar 

paslaugų trūkumų pabrėžimą. Tačiau šiuo atveju nėra pagrindo įtarti, kad teiginio „Internetas 

mezon?“ nurodymas formuoja neigiamą Pareiškėjo prekės ženklo įvaizdį, menkina jo reputaciją ar 

kaip nors kitaip neigiamai pristato AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, nėra pagrindo 

(atkreiptinas dėmesys, jog tokių duomenų nepateikia ir pats Pareiškėjas). Be to, galima teigti, kad 

nagrinėjama reklama nukreipta į reklamos davėjo – UAB „Viginta“ – paslaugų privalumų atskleidimą, 

t.y. ja siekiama pabrėžti interneto „VDNET“ privalumus, konkrečiu atveju – kainą.  

Be kita ko, kaip matyti iš Pareiškėjo pareiškimo, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 

mano, kad nagrinėjama reklama yra neišsami, nes UAB „Viginta“ lyginamojoje reklamoje sulygino 

paslaugas tik kainos požiūriu, tačiau nelygino paslaugų kitais kriterijais, tokiais kaip greitaveika, 

persiunčiamų duomenų kiekis bei terminai.  

Tačiau, šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, jog reklamoje lyginant reklamos davėjo ir 

konkurento paslaugas nėra reikalavimo palyginti paslaugas visais aspektais. Kaip nurodoma 

Reklamos įstatymo 6 straipsnyje, svarbiausia yra objektyvus vienos ar daugiau savybių lyginimas 

ir, kad gali būti lyginama ir kaina. Be to, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas jau minėtoje Lidl 

SNC prieš Vierzon Distribution SA byloje, siekiant patikrinti prekių kainas, vartotojams būtina 

turėti galimybę atpažinti prekes remiantis reklamoje pateikiama informacija, t.y. vartotojas, 

siekdamas patikrinti kainų tikslumą, turi turėti galimybę atpažinti lyginamus produktus. Šiuo atveju, 

iš nagrinėjamos reklamos, matyti, kad vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, 

protingai apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius (Reklamos įstatyme 

vartojama „vidutinio vartotojo“ sąvoka yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos 

nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje), gali 

identifikuoti tiek reklamuotojo, t.y. „Viginta“, tiek konkurento – Pareiškėjo, paslaugas (reklamoje 

nurodomas internetas „MEZON“, o taip pat ir internetas „VDNET“), kas savo ruožtu suponuoja, 

kad vartotojas galės patikrinti ir nurodomos kainos tikslumą, be to, galės pasidomėti ir kitais 

lyginamų paslaugų parametrais. 

Anot Pareiškėjo, nagrinėjama reklama pažeidžia AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 

interesus ir klaidina vartotojus dar ir dėl to, jog sukelia painiavą tarp prekės ženklų ir paslaugų, t.y. 

atsižvelgus į tai, kad internetas „MEZON“ yra teikiamas WiMax 4G technologijos pagrindu, todėl jis 

negali būti lyginamas su „VDNET“ internetu (pastarasis nėra teikiamas 4G technologijos pagrindu). 

Dėl šio Pareiškėjo argumento visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad jis turėtų būti vertinamas 

ne Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto kontekste, tačiau Reklamos įstatymo 6 

straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Taigi toliau pateikiami argumentai būtent šiuo aspektu. 

Pažymėtina, jog minėtoje teisės normoje (Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte) 

numatytas lyginamosios reklamos leistinumas siejamas su sąlyga, jog lyginamos prekės ar 

paslaugos tenkina tuos pačius poreikius arba turi tą pačią paskirtį. Teisingumo Teismas yra 

nusprendęs, kad pagal šią sąlygą lyginamos prekės, vartotojo požiūriu, turi būti pakankamai 

tarpusavyje pakeičiamos (pvz., 2007 m. balandžio 19 d. Sprendimo byloje C-381/05 De Landtsheer 

Emmanuel 44 punktas). Taip pat Teisingumo Teismas yra pažymėjęs ir tai, kad prekės tam tikra 

prasme yra vienos kitas pakeičiančios, kai jos tam tikra apimtimi gali tenkinti tuos pačius poreikius 

(Teisingumo Teismo Sprendimo Lidl SNC prieš Vierzon Distribution SA 32 punktas). Taigi ir 

nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, paslaugų pakeičiamumo vertinimas turėtų būti 

atliekamas vartotojo požiūriu. 

Kaip matyti, vartotojus iš reklamos pasiekia žinutė, kad lyginama paslauga – internetas. 

Todėl šiuo atveju manytina, jog vidutinio vartotojo požiūriu, šios paslaugos tam tikra apimtimi būtų 

pakeičiamos, nes iš esmė tenkina tuos pačius vartotojų poreikius ,net nepaisant, kokios 

technologijos pagrindu teikiamos paslaugos. Taigi, šiuo atveju laikytina, kad pakankamų duomenų, 

kurie leistų teigti, kad šios paslaugos vartotojo požiūriu nebūtų pakeičiamos, nėra. Be to, kaip 

matyti iš pareiškimo, duomenų, kurie bent leistų įtarti, kad vartotojo, požiūriu internetas „MEZON“ 

bei internetas „VDNET“ netenkina tuos pačius poreikius, nepateikia ir Pareiškėjas (pateikta tik 

Pareiškėjo, t.y. ūkio subjekto, kurio paslaugos ar prekės yra lyginamos, nuomonė).  
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Taigi, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, šiuo atveju, darytina išvada, kad pagrįstų duomenų, 

kurie leistų įtarti Reklamos įstatymo pažeidimą, nenustatyta, ir dėl šios priežasties pradėti tyrimą 

dėl UAB „Viginta“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams nėra pagrindo.  

 

Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 4 bei 5 punktais, 
 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl „VDNET“ interneto reklamos atitikties Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo reikalavimams.  

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

 

 

 

 

Pirmininkas          Jonas Rasimas 


