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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ
θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά
ηε ζπδήηεζε.
Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ - έξεπλα ηελ νπνία
επηθαιείηαη ε εηαηξεία NESTLE ζηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία γηα ην πξντόλ FRISKIES LIFE PLUS
NUTRITION – θαη εηδηθόηεξα από ην ζπκπέξαζκα απηήο δελ πξνθύπηεη βέβαην θαη απόιπην ρξνληθό
δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο δσήο ησλ ζθύισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε, ελώ είλαη ακθίβνιε ε
δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο απηνύ ζε βάζνο ρξόλνπ θαη ζε όιεο ηηο θπιέο ησλ ζθύισλ
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(πέξαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνπ εμεηάζζεθε) όηαλ ηξέθνληαη κε ηξνθή παξόκνηα (θαη όρη ίδηα) κε απηή
ηεο έξεπλαο .
Με βάζε ηε δηαπίζησζε απηή ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη νη ηζρπξηζκνί «…κέρξη θαη 2 παξαπάλσ πγηή
ρξόληα …» θαη «…κπνξνύλ λ’ απνιαύζνπλ κέρξη θαη 2 επηπιένλ ρξόληα γεκάηα πγεία» είλαη
ππεξβνιηθνί, δελ ηεθκεξηώζεθαλ θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε όζνλ αθνξά ηηο ηδηόηεηεο
ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο.
Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα
άξζξα 3, 5 θαη 6 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηνλ
Καλνληζκό πξνζεζκηώλ.

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.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

