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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό
έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «No 1 μάρκα αδσναηίζμαηος» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε παξάιεηςε ηεο
δηεπθξίληζεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ε κάξθα GARNIER έρεη ηελ πξώηε ζέζε (π.ρ. πσιήζεηο, πξνηίκεζε
θιπ.) θαζώο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζην νπνίν έρεη θαηαγξαθεί ε ππεξνρή απηή,
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είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ζπλεπώο ηα ζηνηρεία απηά
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ.
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ζηελ ηειενπηηθή επηθνηλσλία ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ εληόο ηεο
«ζθξαγίδαο» δελ είλαη αξθεηό ώζηε λα είλαη επαλάγλσζην θαη αληηιεπηό ην θείκελν.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό «μειώνει ηα πατάκια καηά 1,9 εκαηοζηά» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη από ηα
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ απηόο ηεθκεξηώζεθε επαξθώο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ησλ κεξώλ θαη
ησλ γινπηώλ.
Δληνύηνηο, επεηδή ζην εηθαζηηθό πξνβάιιεηαη ζαθώο ε ππόζρεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξντόληνο
ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο, ε Δπηηξνπή σο πξνο ην ζεκείν απηό επηθπιάζζεηαη θαη απνθαζίδεη λα
δεηήζεη πξόζζεηα ζηνηρεία από ηελ εγθαινύκελε πιεπξά, ώζηε λα θξίλεη νξηζηηθά. Σα ζηνηρεία απηά
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην ΔΔ άκεζα θαη ε Δπηηξνπή ζα εθδώζεη ηε ζρεηηθή απόθαζε εληόο 24
σξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπο. Μέρξη ηόηε, θαη σο πξνο ην ζεκείν απηό, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε
ηξνπνπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε αλαθνξά ζην δείγκα ησλ 50 γπλαηθώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ
έξεπλα είλαη ζεκαληηθή θαη, γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο παξαπιάλεζεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηνλ
ηζρπξηζκό «μειώνει ηα πατάκια…».
Σέινο, ε Δπηηξνπή δε αμηνιόγεζε ηελ ππαίζξηα επηθνηλσλία κεηά από ηε δήισζε ηεο εγθαινπκέλεο
πεξί νξηζηηθήο απόζπξζεο ηεο θαη κε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζην κέιινλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 3.2 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από
ηνλ Καλνληζκό πξνζεζκηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνύλ θάζε δηαθεκηζηηθό κέζν / πξνσζεηηθή ελέξγεηα.
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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.
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.

