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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία.
Λακβάλνληαο ππόςε ην ζαθέο λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ αγνξά ηεο θέηαο, ε
Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε θξάζε «γεθςπώνει ηιρ αξίερ ηηρ ελληνικήρ ηςποκομικήρ
παπάδοζηρ παπαγωγήρ θέηαρ με ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύγσπονηρ διαηποθήρ» είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη
ζε ζύγρπζε θαη παξαπιάλεζε θαζώο
▪ δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε δηάζηαζεο κεηαμύ θέηαο θαη ζύγρξνλεο δηαηξνθήο
▪ νη απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο δηαηξνθήο είλαη ζπρλά ππνθεηκεληθέο, δελ κπνξνύλ λα νξίδνληαη
απζαίξεηα θαη λα ζπλδέεηαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δμάιινπ, κε δεδνκέλν όηη ην πξντόλ MILNER ΔΝ ΛΔΤΚΩ ζπγθεληξώλεη πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο θέηαο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιέμεο «θέηα» ζηελ επηθνηλσλία επζέσο πξνθαιεί ζηελ αληίιεςε ηνπ
κέζνπ θαηαλαισηή ζύλδεζε ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο κε ην πξντόλ Π.Ο.Π. ΦΔΣΑ, γεγνλόο πνπ
είλαη παξαπιαλεηηθό αιιά θαη αληίζεην κε όζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 510/2006 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 3.1 (εθκεηάιιεπζε έιιεηςεο πείξαο ή γλώζεσλ) θαη 5.2.δ (επίζεκε αλαγλώξηζε ή έγθξηζε
ηνπ πξντόληνο) ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 5 εκεξώλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.

