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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ
ηέζεθαλ ππφςε ηεο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη εμέηαζε - ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.ε ηνπ Καλνληζκνχ - θαηά
πφζν ε ηξνπνπνηεκέλε επηθνηλσλία ηνπ πξντφληνο MEGA CLA ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απφθαζε Α
4200 / 31.03.2010.
Η Δπηηξνπή - επαλαιακβάλνληαο ηελ πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ
Δπηηξνπψλ πεξί ηεο εμαηξεηηθήο πξνζνρήο, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο κε
ηελ νπνία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ε επηθνηλσλία πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο
θαη πγείαο - έθξηλε φηη ε ηξνπνπνηεκέλε επηθνηλσλία ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο δελ είλαη ζχκθσλε κε ην
γξάκκα θαη ην πλεχκα ηεο Α 4200 απφθαζεο.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ε αλαθνξά ζην πξντφλ σο «ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο» δελ γίλεηαη
κε ηξφπν ζαθή, φπσο ζα έπξεπε, ψζηε λα είλαη απνιχησο θαηαλνεηή ζε φινπο ε θαηεγνξία ζηελ
νπνία αλήθεη ην πξντφλ απηφ.
Δπηπιένλ, ε θξάζε «ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο» ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη κε ηελ
ίδηα επηθνηλσληαθή βαξχηεηα ηνλ ηζρπξηζκφ «ην πιένλ

απνηειεζκαηηθφ», πξνθεηκέλνπ λα κελ

πξνθαιείηαη θακία ζχγρπζε ζηνλ θαηαλαισηή.
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη πέξαλ ηεο ζεκαζίαο ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο (πνπ ήδε
αλαθέξεηαη ζην ηειενπηηθφ) ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ε πξνυπφζεζε ηνπ γεληθφηεξα πγηεηλνχ
ηξφπνπ δσήο (π.ρ. άζθεζε, θπζηθή δξαζηεξηφηεηα), ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη παξαπιάλεζε σο
πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε δε ησλ θπιηφκελσλ ηίηισλ,
επηζεκαίλεηαη φηη ε ηαρχηεηα ξνήο ζα πξέπεη λα κεησζεί, ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ε ππφ έιεγρν ηξνπνπνηεκέλε
επηθνηλσλία MEGA CLA, ζηα παξαπάλσ ζεκεία πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη
λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο 2 εκεξψλ.
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο λα ηεο ππνβιεζεί πξηλ ηε
κεηάδνζε ηεο, ελψ ε ζρεηηθή πεξί ζπκκφξθσζεο απφθαζε ζα ιεθζεί εληφο 24 σξψλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο.

