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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ
θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά
ηε ζπδήηεζε.
Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ζπλδπαζκόο ηεο θξάζεο «για να μη ζας λείψει ποηέ η γεύζη, κρέμα γάλακηος
MEGGLE. Ειδικά για μαγειρική», κε ηηο θξάζεηο «και ηώρα light. Και MEGGLE ειδικά για γλσκά»
ζπλδέεη άκεζα ην πξντόλ «θξέκα γάιαθηνο MEGGLE» κε ηα ακέζσο επόκελα αλαθεξόκελα, πνπ δελ
αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία – Light Cuisine θαη Crème Patisserie,
αληίζηνηρα – δελ εθθσλείηαη.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με ηνλ ηξόπν απηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ θαηαλαισηή ε
ιαλζαζκέλε εληύπσζε όηη ηα πξντόληα πνπ δηαθεκίδνληαη κεηά ηελ θξέκα γάιαθηνο MEGGLE αλήθνπλ
επίζεο ζηελ θαηεγνξία ηεο θξέκαο γάιαθηνο θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηηο ηδηόηεηέο ηεο, ελώ
δηαθνξνπνηνύληαη κόλν σο light ή εηδηθά γηα ρξήζε δαραξνπιαζηηθήο αληίζηνηρα θαη επνκέλσο
πξνθύπηεη παξαπιάλεζε σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξντόλησλ απηώλ.
εκεηώλεηαη όηη ε παξαπιαλεηηθή απηή εληύπσζε δελ αθνξά ζην πξντόλ «έηοιμη ζανηιγύ MEGGLE»,
θαζώο απηό πεξηγξάθεηαη επθξηλώο θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζύγρπζε κε ηελ θξέκα γάιαθηνο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία, ζηα ζεκεία
πνπ αλαθέξνληαη, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5
εκεξώλ.

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.

