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Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό
Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ
αίηεζε επαλειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
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Α. ρεηηθά κε ηελ ηειενπηηθή επηθνηλσλία ησλ πξντόλησλ AZAX KLORON θαη AZAX KLORON
SPRAY θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ζηις επιθάνειες ηοσ ζπιηιού δεν
αναπηύζζονηαι μόνο βακηηρίδια αλλά κσρίως επικίνδσνα μικρόβια και ιοί», ε Δπηηξνπή έθξηλε
νκόθσλα όηη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δηαηύπσζε από ηε ιέμε «κσρίως» θαζηζηά ηνλ
ηζρπξηζκό ππεξβνιηθό θαη αηεθκεξίσην, θαζώο δεκηνπξγείηαη ε εζθαικέλε εληύπσζε όηη ζην
νηθηαθό πεξηβάιινλ ππάξρνπλ θαηά θύξην ιόγν επηθίλδπλα κηθξόβηα θαη ηνί.
Β. ρεηηθά κε ηε θξάζε «100% ζιγοσριά AZAX KLORON / AZAX KLORON SPRAY» ε
Δπηηξνπή νκόθσλα επηθπξώλεη ην ζθεπηηθό θαη ηελ απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο
ζην ζεκείν απηό.
Γ. ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία επί ηεο θηλεηήο εηηθέηαο ζηε ζπζθεπαζία ε Δπηηξνπή νκόθσλα
έθξηλε όηη – ιόγσ ηεο ρξήζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ επηθνηλσληαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ
πξντόληνο DETTOL (πξάζηλν ρξώκα θαη θπθιηθό ζρήκα) – ζηε ζύγθξηζε πνπ πξνβάιιεηαη
κέζσ ηνπ πίλαθα ππνλνείηαη ππεξνρή ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο έλαληη ηνπ DETTOL, ε
νπνία από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε γηα κελ ηελ
ηειενπηηθή επηθνηλσλία όηη πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 (ζεκείν Α) θαη 16 (ζεκείν Β) ηνπ ΔΚΓ-Δ,
γηα δε ηελ εηηθέηα επί ηεο ζπζθεπαζίαο όηη πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 11 θαη 12 (ζεκείν Γ) ηνπ
ΔΚΓ-Δ.
Οη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπεη ν
Καλνληζκόο αλά κέζν.
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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.

