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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη
όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Ζ Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο
θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη πγείαο, ηδηαίηεξα
όηαλ αθνξά ή απεπζύλεηαη ζε παηδηά, λα αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο
θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ,
ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο
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θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο
πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Ζ δηαηύπσζε «Χρειάζεηαι όμως ηόζη ζάταρη η κρέμα ηοσ μωρού ζας? Ότι απαραίηηηα. Γι’ ασηό η
NUTRICIA τηίζει σγιεινές διαηροθικές ζσνήθειες και μειώνει ηη ζάταρη από ηην θαρίν λακηέ. Τώρα
μόνο με 10,7 γραμμάρια ζάταρης ….», ηόζν κεκνλσκέλα όζν θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα νπηηθά
ζηνηρεία ηνπ tvc (όπσο εξσηεκαηηθό από θύβνπο δάραξεο, «ζβήζηκν» ησλ πηάησλ κε ηηο άιιεο θξέκεο)
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εζθαικέλε εληύπσζε ππεξνρήο ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο
NUTRICIA αθνύ πεξηέρνληαο ιηγόηεξε δάραξε πξνθαλώο έρεη ιηγόηεξν γιπθηά γεύζε θη έηζη ρηίδνληαη
πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Από ηα ζηνηρεία όκσο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ πξνέθπςε όηη ε ΦΑΡΗΝ
ΛΑΚΣΔ NUTRICIA δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά σο πξνο ηε γιπθύηεηα από ηα αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη
σο εθ ηνύηνπ ν ηζρπξηζκόο πεξί πγηεηλώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί.
Δπηπιένλ κε δεδνκέλν όηη όια ηα πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο θπθινθνξνύλ κε βάζε ζαθώο
θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη εγθξίλνληαη από ηνλ ΔΟΦ, νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ
πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζην βαζκό πνπ απνηεινύλ ζπγθξηηηθά
επηθνηλσληαθά ζηνηρεία ππεξνρήο έλαληη αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία NUTRICIA
είλαη πηζαλό λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο θαη λα
ππνβαζκίζεη ηα αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5, 8, 11
θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ.
Δπίζεο ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ πξνέγθξηζε ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ δηα πεξηθνξάο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ηξνπνπνηήζεηο κπνξνύλ λα απνζηαινύλ κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΔ ζηα
Μέιε ηεο Δπηηξνπήο κέρξη ηελ 5ε Απγνύζηνπ ή κεηά ηελ 23ε Απγνύζηνπ 2010.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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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.

