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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης–Επικοινωνίας, κατά τη διαδικασία της συζήτησης της παραπάνω αίτησης ελέγχου έλαβε
υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν όπως το υπόμνημα της Greenpeace 30.06.2004, τα
δεδομένα πορίσματα και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ξένων οργανισμών και ειδικών που
περιέχονται στο φυλλάδιο που παρεδόθη του οργανισμού FASS (Federation of Animal Science
Societies), το περιεχόμενο της προσφυγής του Σ.Ε.Β.Τ. καθώς και όλα όσα προφορικά αναπτύχθηκαν
από τους παρισταμένους διαδίκους και τους συμβούλους τους.
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Η Greenpeace στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας της κατά της απελευθέρωσης των Γενετικά
Τροποποιημένων Οργανισμών στο περιβάλλον δημοσίευσε την υπό κρίση καταχώριση στην
εφημερίδα «O Κόσμος του Επενδυτή» στοχεύοντας ενάντια στη χρήση αυτών των οργανισμών στα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Είναι φανερό ότι η δημοσίευση αυτή αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του
κοινού γύρω από το θέμα και στην άσκηση πίεσης προς όλες τις κατευθύνσεις εκ μέρους των
καταναλωτών.
Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την εισαγωγή και κυκλοφορία των μεταλλαγμένων
που φέρουν ειδική σήμανση και επίσης επιτρέπει την κατανάλωση ζωικών προϊόντων από ζώα που
έχουν τραφεί με μεταλλαγμένες ζωοτροφές, χωρίς καμία σήμανση.
Ο Σ.Ε.Β.Τ., στο πλαίσιο των σκοπών του και για την προστασία της φήμης και των συμφερόντων των
μελών του, υποστήριξε με στοιχεία ότι το κρέας, τα αυγά και το γάλα δεν περιέχουν γενετικά
τροποποιημένα συστατικά ακόμα και αν τα ζώα από τα οποία προέρχονται έχουν τραφεί με αυτά.
Επιπλέον, τονίσθηκε η γραπτή δήλωση των μελών του Σ.Ε.Β.Τ. για τη μη χρήση γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών σε όλη την τροφική αλυσίδα.
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο συνδυασμός στοιχείων του οπτικού και του
λεκτικού μέρους της καταχώρισης προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Συγκεκριμένα, και με βάση την επικρατούσα εν τέλει άποψη του καταναλωτή ότι το γενετικά
τροποποιημένο προϊόν (σε όποιο στάδιο της διατροφικής αλυσίδας και αν βρίσκεται) είναι και
βλαβερό, το ερώτημα της καταχώρισης «Πού μπορεί να κρύβονται τα μεταλλαγμένα;» και η απάντηση
στο κείμενο «…τα ζωικά προϊόντα ίσως προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν τραφεί με
μεταλλαγμένες ζωοτροφές…» και η κατάληξη του υπότιτλου «ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ»
καθώς και το ύφος της καχυποψίας ή της απαξίωσης του εικονιζόμενου γνωστού ηθοποιού με τη
σχετική διπλού νοήματος παρότρυνση στην μπλούζα της Greenpeace, μπορεί να παραπλανήσουν τον
καταναλωτή και προσκρούουν στα άρθρα 2, 4.1α και 7 του ΕΚΔ-Ε.
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση της υπό έλεγχο επικοινωνίας εντός 7
ημερών για τα εβδομαδιαία έντυπα και 30 ημερών για τα μηνιαία.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.β). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 8, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

