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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 θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ζηελ ππό θξίζε επηθνηλσλία ν ζπλδπαζκόο ηνπ νπηηθνύ κέξνπο κε ην ιεθηηθό
ηνπ tvc είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ζύγρπζε θαη απαμησηηθέο εληππώζεηο γηα αληαγσληζηηθά
πξντόληα, όπσο απηό ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξίαο.
πγθεθξηκέλα, κε δεδνκέλν όηη δελ ππάξρεη θξέκα γάιαθηνο κε 3% ιηπαξά θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ
νκνηόηεηα ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη ηε δήισζε ηεο παξνπζηάζηξηαο «ζας έτω κρέμα με μόνο 3% λιπαρά
ποσ λέει όηι δένει, δεν κόβει όηι έτει γεύζη, αλλά δεν είναι καν κρέμα γάλακηος. Πραγμαηική κρέμα
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γάλακηος με ηα ταμηλόηερα λιπαρά είναι μόνο η DIROLLO» είλαη πηζαλό ν θαηαλαισηήο λα νδεγεζεί
ζε εζθαικέλα αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην είδνο, ζύλζεζε, ηδηόηεηεο θαη θαηαιιειόηεηα
άιισλ αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 5 παξ.2, 11 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ
πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Καλνληζκό πξνζεζκηώλ.

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.

