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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ, εμέηαζε ηελ ππό
έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.
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Καηαξρήλ ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ησλ δύν αηηήζεσλ ειέγρνπ ιόγσ ζπλάθεηαο θαη ηελ
έθδνζε εληαίαο απόθαζεο γηα ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ θαη ηπρόλ παξεξκελεηώλ.
Ζ Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη ην ζπλνιηθό ύθνο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πξντόλησλ MY
PLANET δεκηνπξγεί ηε γεληθή εληύπσζε όηη ηα πξντόληα απηά έρνπλ νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ
δελ ηεθκεξηώζεθαλ απόιπηα, όπσο απαηηείηαη από ηνλ ΔΚΓ-Δ (άξζξν 3 – Παξάξηεκα Γ).
Δηδηθόηεξα, ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθνηλσλία, ε Δπηηξνπή νκόθσλα
έθξηλε σο εμήο:


Φιλικό ζηο περιβάλλον – από ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο Δπηηξνπήο δελ
ηεθκεξηώζεθε απόιπηα όηη ην πξντόλ έρεη κόλν ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ (άξζξν 5.2 α &
άξζξν 3 – Παξάξηεκα Γ).



Με θσηικά ζσζηαηικά – ν ηζρπξηζκόο απηόο δεκηνπξγεί ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ην πξντόλ
απνηειείηαη ζην ζύλνιν ηνπ από θπηηθά ζπζηαηηθά, γεγνλόο πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε αθνύ θαηά ηε
δηαδηθαζία πξνέθπςε όηη κόλν ηα ελεξγά ηνπ ζπζηαηηθά είλαη θπηηθήο πξνέιεπζεο (άξζξν 5.2α).



Τέρμα ηα παράγωγα πεηρελαίοσ ζηα απορρσπανηικά – ν ηζρπξηζκόο απηόο είλαη απόιπηνο θαη
ππνδειώλεη όηη ην πξντόλ ζην ζύλνιν ηνπ είλαη απαιιαγκέλν από παξάγσγα πεηξειαίνπ, ελώ απηό
πξνέθπςε κόλν γηα ηα ελεξγά ηνπ ζπζηαηηθά (άξζξν 5.2α).



Η δύναμη ηης θύζης – ν ηζρπξηζκόο απηόο παξαπέκπεη ζε θπζηθό πξντόλ πνπ απνηειείηαη
νινθιεξσηηθά θαη απνθιεηζηηθά από θπζηθά ζπζηαηηθά (άξζξν 5.2α).



Το καθαρό απορρσπανηικό – ν ηζρπξηζκόο απηόο παξαπέκπεη θαη ζπλδέεηαη κε ην πεξηβάιινλ ζην
ζύλνιν ηνπ θαη δίλεη κε απόιπην ηξόπν ηελ εληύπσζε κε επηβάξπλζεο ηνπ (άξζξν 5.2 α & άξζξν 1,
άξζξν 3 – Παξάξηεκα Γ).

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία MY PLANET
είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ όζνλ αθνξά ηηο ηδηόηεηεο ησλ
πξντόλησλ αιιά θαη ηα ελδερόκελα πιενλεθηήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, πξνζθξνύεη ζηα
παξαπάλσ αλαθεξόκελα άξζξα ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ
πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ Καλνληζκό, αλά κέζν.
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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.

