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

24 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl UAB 

„Nemuno vaistinė“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos 

įstatymas) 5 ir 6 straipsnių reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

2010-12-16 bei papildomai 2011-01-03 Konkurencijos taryboje buvo gautas UAB 

„Eurovaistinė“ (toliau – Pareiškėjas) pareiškimas dėl UAB „Nemuno vaistinė“ per televiziją 

skleidžiamos galimai klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos. Minėtoje reklamoje 

matomas „Camelia“ vaistinės prekės ženklas, taip pat pateikiama grafinė informacija, o reklamoje 

girdimas balsas teigia: „Taip atrodo kompensuojamojo vaisto kaina* vaistinėje“; „O taip atrodo 

kompensuojamojo vaisto kaina* „Camelia“ vaistinėje“; „Nuo šiol „Camelia“ vaistinėje visi 

kompensuojamieji vaistai* parduodami sumažintomis kainomis“; „*Kompensuojamojo vaisto kaina 

nustatyta pagal SAM nustatytus antkainius. Vaisto kainą galima pasitikrinti bet kurioje „Camelia“ 

vaistinėje. Kaina galioja perkant kompensuojamuosius vaistus su kompensuojamųjų vaistų pasu. 

Pavyzdyje nurodyta hipotetinė vaisto kaina ir pateikiamas kainos sandaros principas“.  Reklamoje 

grafiniu būdu yra vaizduojami du stulpeliai: vienas iš jų (pateiktas virš užrašo: „Taip atrodo 

kompensuojamojo vaisto kaina* vaistinėje“) yra suskirstytas į keturias dalis su užrašais: 

„Gamintojo kaina“, „Didmenininko antkainis“, „Mažmenininko antkainis“, „PVM“; tuo tarpu 

kitame (pateiktame virš užrašo: „O taip atrodo kompensuojamojo vaisto kaina* „Camelia“ 

vaistinėje“) yra trys dalys, įvardintos: „Gamintojo kaina“, „Didmenininko antkainis“, „PVM“. 

Pareiškime nurodoma, kad nuo 2010-11-25 per televiziją skleidžiama minėta reklama yra 

klaidinanti, kadangi, visų pirma, reklamos apie vaistinę „Camelia“ davėjas pateikia informaciją, kad 

bet kurioje vaistinėje, išskyrus vaistinę „Camelia“, kompensuojamojo vaisto kaina visuomet 

susideda iš šių keturių komponentų: gamintojo kainos, didmeninio antkainio, mažmeninio antkainio 

ir pridėtinės vertės mokesčio. Tuo tarpu minėtos reklamos davėjas informuoja, kad vaistinėje 

„Camelia“ visos kompensuojamųjų vaistų kainos susideda tik iš trijų komponentų: gamintojo 

kainos, didmeninio antkainio ir pridėtinės vertės mokesčio, t. y., be mažmeninio antkainio. 

Pareiškėjo nuomone, vartotojams tai suponuoja, kad kompensuojamųjų vaistų kaina kitose 

vaistinėse yra didesnė negu vaistinėje „Camelia“. Antra, anot Pareiškėjo, aptariama reklama yra 

klaidinančio pobūdžio ir dėl to, kad reklamoje vienareikšmiškai teigiama, kad visi „Camelia“ 

vaistinėse parduodami kompensuojamieji vaistai parduodami be mažmeninio antkainio.  

Pareiškime taip pat nurodoma, kad aptariama reklama, Pareiškėjo nuomone, gali pažeisti 

Reklamos įstatyme įtvirtintus lyginamajai reklamai skirtus reikalavimus. Anot Pareiškėjo, UAB 

„Nemuno vaistinė“ naudoja lyginamąją reklamą, kurioje nurodo, kad kompensuojamųjų vaistų 
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kainos kitose vaistinėse dėl jose taikomo mažmeninio antkainio yra besąlygiškai didesnės lyginant 

su „Camelia“ vaistinėmis.  

Nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenis, prekių 

ženklo „Camelia“ savininkė yra UAB „Nemuno vaistinė“. 

2011-01-24 Konkurencijos taryboje gautame rašte UAB „Nemuno vaistinė“ nurodė esanti 

aptariamos reklamos davėja bei informavo, kad aptariama reklama buvo skleidžiama nuo 2010-11-

25 iki 2010-12-10, taip pat nuo 2010-12-16 iki 2010-12-31 transliuojama per LTV televiziją. Taip 

pat nuo 2010-11-25 iki 2010-12-20 grafinė informacija apie kompensuojamųjų vaistų kainas buvo 

atvaizduota „Camelia“ vaistinių stenduose. Be to, nurodė, kad, kad 2010-11-24 UAB „Nemuno 

vaistinė“ generalinė direktorė priėmė įsakymą Nr. IV-10-058 „Dėl kompensuojamųjų vaistų 

antkainių sumažinimo“, kuriuo nuo 2010-11-25 „Camelia“ vaistinėse kompensuojamiesiems 

vaistams nebetaikė mažmeninio antkainio (juos perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu).  

Taip pat UAB „Nemuno vaistinė“ Konkurencijos tarybai pateikė lentelę, kurioje yra 

informacija apie dvidešimties kompensuojamųjų vaistų kainos sandarą. Be to, pridėjo 

kompensuojamųjų vaistų išrašus, patvirtinančius faktiškai taikytas nurodytas kainas be mažmeninio 

antkainio nuo 2010-11-25 bei su mažmeniniu antkainiu iki 2010-11-25.  

Dėl neleidžiamos lyginamosios reklamos UAB „Nemuno vaistinė“ nurodė, kad reklamoje 

grafine išraiška yra pateikiami lyginamieji stulpeliai, kurie vaizduoja ta pačia ūkine-komercine 

veikla užsiimančius ūkio subjektus, tenkinančius tuos pačius vartotojų poreikius. Aptariamoje 

reklamoje, anot UAB „Nemuno vaistinė“, nenurodomas joks konkurentas, neįvardijamas joks 

konkretus kompensuojamasis vaistas, pateikiama tik hipotetinė vaisto kaina, todėl darytina išvada, 

kad aukščiau pateikta reklama atitinka lyginamajai reklamai nustatytus reikalavimus.  

Papildomai UAB „Nemuno vaistinė“ pažymėjo, kad reklamos skleidimo metu visi 

kompensuojamieji vaistai „Camelia“ vaistinėse buvo parduodami be mažmeninio antkainio.  

 

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 klaidinančia reklama susijusių Reklamos įstatymo nuostatų. Jos 

teises ir pareigas vykdant šias funkcijas nustato Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas 

(toliau – Konkurencijos įstatymas) ir Reklamos įstatymas (Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalis). 

Be to, Reklamos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad su galimai klaidinančia reklama 

susijusius pažeidimus tiria ir nagrinėja Konkurencijos taryba, o tokių pažeidimų tyrimo ir 

nagrinėjimo tvarką nustato Konkurencijos įstatymas. 

Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis 

priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine 

veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, 

turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. 

Nagrinėjamu atveju skleista informacija apie kompensuojamųjų vaistų kainos sandarą 

„Camelia“ vaistinėje yra tiesiogiai susijusi su UAB „Nemuno vaistinė“ vykdoma veikla ir skatina 

vartotojus „Camelia“ vaistinėse įsigyti kompensuojamuosius vaistus, todėl laikytina, kad ši skleista 

informacija yra reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje. 

 Remiantis Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, lyginamąja reklama pripažįstama tokia 

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

paslaugos. Tačiau šiuo atveju UAB „Nemuno vaistinė“ skleistos reklamos nėra pagrindo laikyti 

lyginamąja reklama Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalies prasme. Nagrinėjamoje reklamoje nei 

tiesiogiai, nei netiesiogiai nėra įvardintos konkrečios vaistinės, kuriose grafiniu būdu pavaizduotos 

kompensuojamojo vaisto kainos sandaros modelis apima mažmeninį antkainį, ar kita informacija, 

kuri vartotojui leistų identifikuoti tam tikras konkrečias farmacine veikla užsiimančias įmones. 

Todėl, reklamoje nurodžius tik neįvardintų vaistinių ir „Camelia“ vaistinėje taikomų hipotetinių 
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kompensuojamųjų vaistų kainos sandaros modelių palyginimą, iš esmės pateikiamas tik abstraktus 

lyginimas.  

Taigi, šiuo atveju reklamai nėra taikytinas Reklamos įstatymo 6 straipsnis, tačiau būtina 

patikrinti, ar reklama nepažeidžia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų. 

Reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos 

įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, 

įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos 

ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių 

priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. 

Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir 

pateikimo kriterijus, numatytus Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, vadovaujamasi 

vidutinio vartotojo požiūriu.  

Pareiškėjo teigimu nagrinėjama reklama suponuoja išvadą, kad kitose vaistinėse galioja 

didesnės kompensuojamųjų vaistų kainos negu „Camelia“ vaistinėje. Vis dėlto, Pareiškėjas 

nepateikė jokių įtikinančių argumentų, kodėl vidutinis vartotojas turėtų reklamą suprasti būtent 

tokiu būdu. Pažymėtina, kad vertinant reklamą pagal pateikimo būdo kriterijų, reklama gali 

klaidinti, jei jos pateikimo būdas ar forma yra tokie, kad reklamos vartotojas gali suvokti 

numanomą neteisingą (klaidinantį) reklamos teiginį (Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 

punktas). Šiuo atveju UAB „Nemuno vaistinė“ skleidžiamoje reklamoje grafiniu būdu pateikė 

hipotetinę kompensuojamojo vaisto kainą, apibrėžtą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 57 

straipsnio 2 dalyje. Aptariamoje reklamoje grafinis pavaizdavimas iš esmės nurodo tik hipotetinę 

kompensuojamojo vaisto kainos struktūrą, todėl negalima pagrįstai teigti, kad ši reklamos dalis 

vidutinio vartotojo turėtų būti suprantama taip, kad visose vaistinėse, išskyrus „Camelia“ vaistines, 

kompensuojamojo vaisto kaina visuomet susideda iš keturių dalių, t. y., kad visose kitose vaistinėse 

visuomet yra taikomas mažmeninis antkainis.   

Konkurencijos tarybai įvertinus Pareiškėjo teiginį, kad „Camelia“ vaistinėje ne visi 

kompensuojamieji vaistai parduodami be mažmeninio antkainio, taip pat galima daryti išvadą, kad 

trūksta duomenų, kurie pagrįstų Pareiškėjo išsakytą nuomonę. Konkurencijos taryba gavo tiek iš 

UAB „Eurovaistinė“, tiek iš UAB „Nemuno vaistinė“ įvairių duomenų, tačiau įvertinus Pareiškėjo 

pateiktus įrodymus, kilo abejonių dėl jų pagrįstumo. Susipažinus su Valstybinės vaistų kontrolės 

tarnybos internetiniame puslapyje www.vvkt.lt esančia informacija apie konkrečių 

kompensuojamųjų vaistų kainas, buvo pastebėta, kad 18 iš 100 Pareiškėjo nurodytų 

kompensuojamųjų vaistų maksimali kaina su PVM neatitiko Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 

internetiniame puslapyje www.vvkt.lt skelbiamų oficialių duomenų apie minėtų kompensuojamųjų 

vaistų didžiausią mažmeninę kainą su PVM. Taip pat prie Pareiškėjo pateiktų duomenų nėra 

nurodyta konkretaus laikotarpio, kada galiojo Pareiškėjo pateiktoje lentelėje nurodytos vaistų 

kainos. Be to, svarbu pabrėžti, kad UAB „Nemuno vaistinė“ pateikė šios įmonės generalinės 

direktorės 2010-11-24 įsakymą, kuriame nėra numatyta jokios išimties, pagal kurią, ne visiems 

kompensuojamiesiems vaistams būtų netaikomas mažmeninis antkainis. Atsižvelgus į minėtas 

aplinkybes, laikytina, kad Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad „Camelia“ 

vaistinėje ne visi kompensuojamieji vaistai parduodami be mažmeninio antkainio. 

Reklamoje taip pat buvo pateiktas teiginys „Nuo šiol „Camelia“ vaistinėje visi 

kompensuojamieji vaistai* parduodami sumažintomis kainomis“. Vertinant UAB „Nemuno 

vaistinė“ pateiktą lentelę su 20 kompensuojamųjų vaistų kainų pokyčiais, taip pat šių vaistų kainų 

pokyčius patvirtinančius per kasą parduotų vaistų sąrašus, pastebėtina, kad minėti dokumentai 

įrodo, kad nuo 2010-11-25 „Camelia“ vaistinėse kompensuojamųjų vaistų kaina, lyginant su iki 

2010-11-25 šioje vaistinėje taikytomis kompensuojamųjų vaistų kainomis, sumažėjo.  
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Nagrinėjamu atveju taip pat nebuvo nustatyta aplinkybių, leidžiančių įtarti, kad galėjo būti 

pažeistas išsamumo kriterijus, be to, šiuo klausimu Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių argumentų 

bei duomenų. 

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog nėra pagrindo įtarti, kad UAB 

„Nemuno vaistinė“ skleista reklama, kurioje nurodomas hipotetinės kompensuojamųjų vaistų 

kainos sandaros modelis, gali būti klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama. 
 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Nemuno vaistinė“ veiksmų atitikties Konkurencijos 

Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių reikalavimams. 

 

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

administraciniam teismui. 
 

 

 

 

L. e. pirmininko pareigas     Jūratė Šovienė 


