Informacinis biuletenis
Ūkio subjektų priežiūra, 2012 m. gruodžio mėn., Nr.12

Mieli, skaitytojai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) siunčia Jums
paskutinįjį 2012 m. gruodžio mėnesio informacinio biuletenio „Ūkio subjektų priežiūra“ numerį.
12-jame Biuletenio numeryje be jau įprastos informacijos pateikiame nuo 2012 m. sausio 1 d.
įsigaliosiančių LR Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų apžvalgą, kuri ypač aktuali vykdomosioms
savivaldybių institucijoms, išduodančioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Artėjant žiemos šventėms, norime visiems palinkėti giedrų ir dosnių šv. Kalėdų ir džiaugsmingo
Naujųjų metų sutikimo.
Nuoširdžiai,
Departamentas

Šiame numeryje:






Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė
Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus
Informacija apie planinius patikrinimus 2012 m. gruodžio mėn.
Lietuvos Respublikos Seime priimtų ir įsigaliojusių teisės aktų apžvalga
Aktuali informacija

Atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė*
2012 m. spalio mėn. įmonėse, turinčiose licencijas verstis didmenine ir mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, alkoholio produktais; gaminti alkoholinius gėrimus, alkoholio produktus; verstis
didmenine ir mažmenine prekyba tabako gaminiais; gaminti tabako gaminius, atliktų patikrinimų ir
nustatytų pažeidimų suvestinė**
Data

Miestas, rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta
pažeidimų

Sankcijos (Lt)

Kitos įstaigos,
dalyvavusios
patikrinime

2012-10-01

Maţeikiai

1

1

3000 Lt

-

2012-10-02/08/16/
19/25/26/30
2012-10-04/05/19
2012-10-08
2012-10-10/17/31
2012-10-15

Vilnius ir Vilniaus r.

25

5

13 250 Lt

Panevėţys ir Panevėţio r.
Alytus
Kaunas ir Kauno r.
Marijampolė

6
4
11
1

1
1
3
1

10 000 Lt
2000 Lt
2000 Lt
1000 Lt

Vilniaus AVPK Vilniaus
m. 6-ojo PK
-

Trąkų r.

2

-

Visaginas
Birštonas
Telšiai
Klaipėda
Utena
Viso

2
6
1
1
1
61

2
1
1
1
1
18

2012-10-16
2012-10-18/26
2012-10-23
2012-10-26
2012-10-29
2012-10-29

-

-

1000 Lt
1000 Lt
500 Lt
3500 Lt
37 250 Lt (į valstybės biudţetą 2012-12-05
sumokėta 333 500 Lt***)

________________________________________________

* Informaciniuose biuleteniuose pateikiama informacija apie prieš du mėnesius ar prieš mėnesį atliktus patikrinimus ir nustatytus
paţeidimus, sąryšyje su ilgai trunkančiu paţeidimo nustatymo bei nagrinėjimo procesu.
** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti paţeidimai, Jums suteiks direktoriaus pavaduotoja Graţina Belian tel. (8-5)
266 80 68, el. paštas grazina.belian@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėja Egle Latauskienė tel. (8 5) 266 80 67, el.paštas
egle.latauskiene@ntakd.lt.
*** Suvestinėje pateikta informacija apie nuo 2012-01-01 sumokėtas sankcijas, kurios pateko į valstybės biudţetą.

2012 m. lapkričio mėn. ūkio subjektuose, naudojančiuose savo veikloje narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakus (prekursorius), atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų suvestinė****
Data

Miestas, rajonas

Atlikta
patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

Kitos įstaigos, dalyvavusios
patikrinime

2012-11-07

Utena

2

Nenustatyta

Nedalyvavo

2012-11-12
2012-11-14
2012-11-21
Iš viso:

Alytus
Ukmergė
Kaunas

2
2
2
8

Nenustatyta
Nenustatyta
Nenustatyta

Nedalyvavo
Nedalyvavo
Nedalyvavo

________________________________________________

**** Daugiau informacijos apie įmones, kuriose nustatyti paţeidimai, Jums suteiks Kontrolės skyriaus vedėja Eglė Latauskienė tel. (8
5) 266 80 67, el.paštas egle.latauskiene@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja Rima Mačiūnienė tel. (8 5) 266 80 61,
el.paštas rima.maciuniene@ntakd.lt.
Sutrumpinimai:
AVPK – Apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas
PK – Policijos komisariatas

Informacija apie licencijas, leidimus ir pažymėjimus*****

2012 m. lapkričio mėn. išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį sąrašas
Išdavimo Leidimo
data
numeris

Leidimo rūšis

Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimas,
kodas, adresas

Etilo alkoholio
panaudojimo sritis

2012-11-05

75/12N

2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

UAB „Labtarna“, 123647492, Vilniaus m. sav. Vilniaus
m. Kauno g. 1A

Mokslo ir tyrimo darbams

2012-11-07

2/13N

2012-11-12

76/12N
3/13N

2012-11-29

4/13N

2012-11-30

5/13N

Uţdaroji akcinė bendrovė „Maţeikių vandenys“,
166486116, Maţeikių r. sav. Maţeikių m. Skuodo g. 24
Akcinė bendrovė „Kauno energija“, 235014830, Kauno
m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 84
Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, 245358580, Šiaulių
m. sav. Šiaulių m. Pramonės g. 10
Uţdaroji akcinė bendrovė „LITESKO“, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Jočionių g. 13
UAB „Liuks farmacija“, 301537305, Kauno m. sav.
Kauno m. J. Borutos g. 21

Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams
Techninėms reikmėms

2012-11-19

2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2012 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio
2013 m. pirkti nedenatūruoto
etilo alkoholio

Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms
Techninėms reikmėms bei
mokslo ir tyrimo darbams

____________________________________________

Per 2012 m. lapkričio mėn. išduotos, papildytos, patikslintos ir panaikintos alkoholio produktų
verso licencijos
Data

Licencijos turėtojas

Licencijos numeris, išdavimo data
ir rūšis

Atliktas veiksmas

UAB „Logistida“, įm.k.
300911682, Druskininkų sav.
Vileikių k.
UAB Fair 1 trade, įm.k.
120177660, Vilniaus m.
Ukmergės g. 315B
UAB „Joalda“, įm.k.
169200036, Pasvalio raj. sav.
Joniškėlis Vytauto g. 56

Nr. 4L-234a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

UAB „Naujoji kryptis“, įm.k.
300097486, Kauno m.
Sukilėlių g.pr. 96-49
UAB Duoklė Angelams, įm.k.
302863994, Vilniaus m. J.
Basanavičiaus g. 16-16
Burbulio Vyninė, UAB, įm.k.
302464949, Vilniaus m.
Smėlio g. 29-40
UAB „Gelsva“, įm.k.
120596772, Vilniaus m.
Liepkalnio g. 97b
UAB „Sūkuriškės“, įm.k.
172259596, Raseinių r. sav.
Gabšių k. Karpynės g. 2

Nr. 4L-235a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

2012-11-19

UAB „Sūkuriškės“, įm.k.
172259596, Raseinių r. sav.
Gabšių k. Karpynės g. 2

2012-11-19

UAB „NIKA LT“, įm.k.
302563445, Vilniaus m.
Ţalioji g. 17-1

2012-11-22

UAB „ALORLIT”,
įm.k.302574071, Vilniaus m.
Šeimyniškių g. 21

60c, išduota 2000-08-11, verstis
didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento
6L-107c, išduota 2011-12-20, verstis
didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento
4L-225a, išduota 2012-06-14, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais

2012-11-05

2012-11-07

2012-11-09

2012-11-12

2012-11-12

2012-11-14

2012-11-15

2012-11-19

Nr. 4L-173a, išduota 2010-03-10,
verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencija Nr.40,
išduota 1998-01-23

Nr. 4L-236a, verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
4L-174a, išduota 2010-03-15, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
4L-95a, išduota 2005-02-01, verstis
didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais
60c, išduota 2000-08-11, verstis
didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento

Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 118, patalpos
paţymėjimas plane 1-15.
Nuo 2012-11-07 panaikintas licencijos galiojimas.
Patikslinta alaus, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 9,5 procento, gamybos
licencijos rūšis į alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų
mišinių gamybos licencijos rūšį. Leidţiama veikla –
alaus (kodas pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą –
2203) gamyba.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Kauno m. sav. Kauno m. Mituvos g. 5, patalpų
paţymėjimas plane 1-1, 1-2.
Išduota licencija. Sandėlio adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
P. Lukšio g. 1, patalpos paţymėjimas plane 1-43.
Išbrauktas sandėlio adresas: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. V.A. Graičiūno g. 38, patalpos
paţymėjimas plane 2-47.
Pakeistas įmonės pavadinimas iš M. Gumbrevičiaus
paslaugų ir prekybos įmonė „Gelsva“ į UAB
„Gelsva“
Pakeistas įmonės kodas iš 7225959 į 172259596 ir
buveinės adresas iš Vaiţganto g. 20, Raseiniai į
Raseinių r. sav. Gabšių k. Karpynės g. 2. Patikslinta
licencijos rūšis iš licencijos verstis didmenine
prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintu alumi į
licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento, rūšį, įrašant
alkoholinių gėrimų grupę ir kodą pagal Europos
Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą - fermentuoti
gėrimai (2206): alaus mišiniai su nealkoholiniais
gėrimais ir natūralios fermentacijos sidras.
Išduotas licencijos dublikatas.

Nuo 2012-12-02 panaikintas licencijos galiojimas.

Licencija papildyta sandėlių adresais:
1. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A. Graičiūno g.
38, patalpų paţymėjimas plane 2-44.
2. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V.A. Graičiūno g.
38, patalpų paţymėjimas plane 1-55 (laikymui).

***** Daugiau informacijos apie išduotas, papildytas, patikslintas ir panaikintas licencijas bei leidimus pirkti ir (ar) naudoti etilo
alkoholį Jums suteiks Licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8-5) 266 80 91, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt.

Informacija apie planinius patikrinimus 2012 m. gruodžio mėn.
Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planinių
patikrinimų planas
Pavadinimas

Ūkio subjekto veiklos pobūdis

Adresas/Įm. kodas

UAB „Labtarna“
UAB „Areta“

Cheminiai, mikrobiologiniai ir fizikiniai laboratoriniai tyrimai
Buitinės chemijos gaminių kūrimas, laboratoriniai tyrimai

Kauno g. 1A, Vilnius, Įm. k. 123647492
Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius, Įm. k. 121514543

UAB „Valentis“

Inovatyvių farmacinių preparatų gamyba

Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius, Įm. k. 135896640

AB „Vilma“

Elektros mašinų ir įrengimų gamyba

Ţirmūnų g. 68, Vilnius, Įm. k. 120094086

UAB „Graderlitas“

Miškininkystės prekių pardavimas.

Smolensko g. 6-313, Vilnius, Įm. k. 125521389

UAB „Tadmaksas“

Buitinės, kosmetikos ir automobilių prieţiūros prekių gamyba

Pavilnės g. 5, Grigaičių km., Vilniaus raj., gamyba
(Pramonės g. 141, Vilnius), Įm. k. 122911747

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su tabaku ir alkoholiu, planiniai patikrinimai
Ūkio subjekto pavadinimas
UAB ,,Vyno kelias“, 302483764,
Vilniaus m. sav., Tolimoji g. 21A

Ūkinės veiklos rūšis

Tikrinamo ūkio subjekto adresas

Didmeninė prekyba visų rūšių alkoholiniais gėrimais

Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius

Licencijų išdavimo Savivaldybėse priežiūra
Savivaldybė
Šiaulių r. savivaldybė

Adresas
Vilniaus g. 263, Šiauliai

Pastabos
VTAKT tikrinta 2008 m.

____________________________________________

► Departamentas kviečia visus atsakingus savivaldybių darbuotojus, policijos pareigūnus, kitų valstybės institucijų ir
įstaigų specialistus dalyvauti Departamento atliekamuose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose. Savivaldybes
kviečiame inicijuoti bendrus patikrinimus, skirtus Alkoholio ir Tabako kontrolės įstatymų paţeidimams nustatyti. Dėl
bendradabiavimo atliekant bendrus patikrinimus kontaktuokite su Departamento direktoriaus pavaduotoja Graţina Belian tel. (8
5) 266 80 68, el. paštas grazina.belian@ntakd.lt, Kontrolės skyriaus vedėja Egle Latauskiene tel. (8 5) 266 80 67, el.paštas
egle.latauskiene@ntakd.lt.

*! SVARBU !*
► 2011 m. gruodžio 23 d. Seimo rytiniame posėdyje Nr. 403, buvo priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18 ir 34 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. XI-1911) (toliau – Įstatymas) (Ţin., 2011, Nr. 165 – 7859).
Įsigaliojus šiam Įstatymui nuo 2013 m. sausio 1 d.:
1) bus draudţiama parduoti alų, sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, alkoholinius kokteilius, išpilstytus į didesnę
negu 1 litro tarą;
2) bus draudţiama parduoti alų, sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra
didesnė kaip 7,5 procento;
3) įmonės, nesilaikiusios Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 punktų reikalavimų (t.y. parduodančios: 1alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18 metų; 2- alų, sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais,
alkoholinius kokteilius, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą, maţmeninės prekybos vietose; 3- alų, sidrą, alaus mišinius su
nealkoholiniais gėrimais, alkoholinius kokteilius, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento),
baudţiamos nuo vieno tūkstančio litų iki trijų tūkstančių litų bauda.
Susipaţinkite su visu Įstatymo tekstu (>>>).
► 2012 m. birželio 21 d. buvo priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18(1), 18(2), 22, 26, 28, 29, 34,
34(1), 36, 41 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo bei priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 18(3) straipsniu ir 15
straipsnio pripaţinimo netekusiu galios ĮSTATYMAS (Nr. XI-2103) (toliau – Įstatymas) (Ţin., 2012, Nr. 78 – 4025).
Įsigaliojus šiam Įstatymui nuo 2013 m. sausio 1 d. Alkoholio kontrolės įstatyme atsiranda šie pakeitimai:
1) Vykdomosios savivaldybių institucijos išduoda, papildo, patikslina Licencijos verstis sezonine maţmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
7,5 procento;
2) Lietuvos Respublikoje parduoti draudţiama alkoholinius gėrimus (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais ir
natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento), nepaţenklintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ţenklais – banderolėmis;
3) Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, uţsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje
draudţiama laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje draudţiama alkoholinius gėrimus (išskyrus alų, alaus mišinius su
nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento),
nepaţenklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ţenklais – banderolėmis;
4) Lietuvos Respublikoje prekiauti leidţiama gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru, alumi ir alaus mišiniais
su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento – paviljonuose, automobilinėse
parduotuvėse (iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) ir stacionariųjų
parduotuvių nespecializuotuose skyriuose;
Susipaţinkite su visu Įstatymo tekstu (>>>).

Aktuali informacija

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras pristatė 2012 m. metinę ataskaitą
Ataskaitoje nurodoma, jog pasiūla Europos stimuliatorių rinkoje darosi vis įvairesnė, vartotojai gali rinktis įvairiausių rūšių
miltelius ir tabletes. Nors kokainas, ekstazis ir amfetaminai vis dar išlieka pagrindiniai stimuliatoriai rinkoje, jiems jau tenka
konkuruoti su gausėjančia sintetinių narkotikų, tokių kaip katinonai (viena iš didţiausių naujųjų narkotikų grupių šiandieninėje
Europoje), pasiūla. Atidţiai stebimi ir kiti stimuliatoriai; yra ţenklų, kad į rinką toliau skverbiasi metamfetaminas. Tačiau Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) duomenimis, heroino vartojimas dabar kelia maţiau problemų.
Šiandien Lisabonoje paskelbtoje EMCDDA 2012 m. metinėje ataskaitoje „Narkotikų problema Europoje“ spėjama, jog netrukus gali
prasidėti nauja era, kuomet heroinas nebeturės tokios didelės įtakos narkotikų problemai Europoje.
Plačiau apie metinėje ataskaitoje pristatytas narkotinių medţiagų vartojimo tendencijas skaitykite čia.

Dėl Įmonių grupė „Alita“ AB padaryto pažeidimo
2011 m. lapkričio 28 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimu skyrė Įmonių grupei „Alita“ AB 15
000 Lt baudą uţ Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 4 d. paţeidimą, nes įmonė pateikė (uţsakė) draudţiamą išorinę alkoholinių
gėrimų reklamą. Iš pateiktos reklamos turinio nebuvo galima identifikuoti, kad reklamuojami būtent tie gėrimai, kurių reklamos
nedraudžia Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 4 d., todėl išorinėje reklamoje pateikus alkoholinių gėrimų, kurių išorinė reklama
yra draudţiama, prekės ženklą, paţeistas Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 4 d. reikalavimas.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 4 d. Lietuvos Respublikoje draudţia išorinę alkoholio reklamą, išskyrus alaus, alaus
mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinę reklamą.
Įmonių grupė „Alita“ AB aukščiau minėtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus
apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 30 d. sprendimu įmonės skundą atmetė ir pripaţino Departamento priimtą
nutarimą teisėtu ir pagrįstu. Minėtą teismo sprendimą Įmonių grupė „Alita“ AB apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. lapkričio 28 d. neskundţiama nutartimi administracinėje byloje Nr.
A143-2651/2012 įmonės apeliacinį skundą atmetė ir pripaţino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl įmonei
taikytos atsakomybės uţ Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų paţeidimus, teisėtu ir pagrįstu. Teisėjų kolegija, atmesdama
apeliacinį skundą, paţymėjo, kad „<...>specialioje Alkoholio kontrolės įstatymo normoje, skirtoje reglamentuoti teisinius santykius dėl
alkoholio reklamos – 29 straipsnyje, imperatyviu būdu nustatyti alkoholio reklamos ribojimai (atitinkami draudimai) yra absoliutūs. Tai
reiškia, kad esant bet kokiems konkrečios alkoholio reklamos dviprasmiškumams, leidţiantiems abejoti tokios reklamos leistinumu,
turi būti taikoma atitinkamo draudimo paţeidimo prezumpcija, t. y. visi nurodyto pobūdţio dviprasmiškumai, jeigu jie nėra paneigti
reklamos skleidėjo pateiktais įrodymais, turi būti traktuojami reklamos skleidėjo nenaudai. <...> išorinė alkoholio gaminių alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro – reklama aptariamos teisės normos
taikymo poţiūriu gali būti pripaţinta leidţiama alkoholio išorine reklama tik tuo atveju, kai iš jos elementų visumos galima
daryti aiškią ir vienareikšmišką išvadą, kad ji (reklama) yra skirta reklamuoti tik išvardytus, išimties iš bendros taisyklės pavidalu
nurodytus, alkoholio gaminius. Ir, priešingai, jeigu paminėto dviprasmiškumo negalima paneigti teismui pateiktais įrodymais,
teismas turi pripaţinti, kad atitinkama išorinė alkoholio reklama yra draudţiama. <...> Iš ginčo reklamos turinio matyti, jog šioje
reklamoje nėra jokių tiesioginių (tiesiogiai suprantamų) nurodymų apie tai, kad šia reklama reklamuojami tik į paminėtą Alkoholio
kontrolės įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį patenkantys alkoholio gėrimai (putojantis vynas ir pan.)“.
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