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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
ηέζεθαλ ππόςε ηεο, θαζώο θαη όζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε, ηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο –
γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο θαη από ηηο δύν πιεπξέο.
Καηαξρήλ ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ
Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο λα
αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο,
δεδνκέλνπ όηη ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί
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ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό,
αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Α. Οη ελδείμεηο επί ησλ ζπζθεπαζηώλ ελέρνπλ επηθνηλσληαθά κελύκαηα απεπζπλόκελα πξνο ηνλ
θαηαλαισηή, κεξηθά ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαλ θαη ζηελ πξόζθαηε δηαθνπείζα επηθνηλσλία ηνπ
πξντόληνο BECEL PROACTIVE ΜΔ ΚΑΛΗΟ. Γηα ην ιόγν απηό εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα θξίζεο ηνπο
από ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Β. Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηελ θαηάζεζε αξκνδίσο κέζσ ηνπ ΔΦΔΣ, ηνπ πξνβιεπόκελνπ θαθέινπ γηα
ην πξντόλ BECEL PROACTIVE ΜΔ ΚΑΛΗΟ ζηελ EFSA (European Food Safety Authority), πνπ
ζπλέξρεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αξκνδηόηεηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
ππνζηεξηδόκελσλ δηαηξνθηθώλ ηζρπξηζκώλ από ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξντόλησλ.
Με ην δεδνκέλν απηό θαη ζύκθσλα κε πξνεγεζείζα γλσκάηεπζε επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ Ννκηθνύ καο
πκβνύινπ, ην αλαθεξόκελν πξντόλ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 1924/2006 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πνπ ηζρύεη ζηε ρώξα καο από 1εο Ηνπιίνπ 2007.
Γ. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ επί ηεο ζπζθεπαζίαο «περιέχει κάλιο το οποίο ΜΑ
ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΦΡΟΝΣΘΖΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΡΣΗΡΘΑΚΗ ΜΑ ΠΘΕΗ» ζπζρεηηδόκελε κε ηε δηαηύπσζε
ππ.αξηζκ. 100 ηεο EFSA, δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ παξάζεζε ηδηνηήησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην
πξντόλ ζηνηρείνπ, αιιά, απέρνληαο από ηελ απόδνζε ηνπ αγγιηθνύ θεηκέλνπ, πξνθαιεί θαη παξνηξύλεη
ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ θαηαλαισηή, πξνζδίδνληαο έηζη ζην θείκελν δηαθεκηζηηθή ρξνηά.
Με ην δεδνκέλν ηνπ πλεύκαηνο θνηλσληθήο επζύλεο πνπ επηηάζζεη ν ΔΚΓ-Δ, ε Δπηηξνπή, επ’ επθαηξία,
ηνλίδεη ηελ ηδηάδνπζα πξνζνρή πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ απόδνζε ησλ δειώζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηζρπξηζκνύο πγείαο θαη δηαηξνθηθνύο ηζρπξηζκνύο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντόληνο
BECEL PROACTIVE ΜΔ ΚΑΛΗΟ, ε αλσηέξσ αλαθεξόκελε δήισζε πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο
εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Καλνληζκό πξνζεζκηώλ.
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