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ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
1. χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ν Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ νξίδεη
πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο πξντφληνο σο «γηαούρηη».
Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ε αμηνιφγεζε γηα ην εάλ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ VITALIA ππάγεηαη
ζηελ θαηεγνξία «γηανχξηη» ή φρη εθθεχγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
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Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπηηξνπή επηθπιάζζεηαη θαη θαιεί ηελ εγθαινχκελε πιεπξά – πξνθεηκέλνπ λα
ηεθκεξηψζεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο – λα πξνζθνκίζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη πάλησο ην αξγφηεξν
εληφο 3 κελψλ, ηελ επίζεκε ζέζε ηνπ ΔΦΔΣ, αξκφδηνπ γηα ηα ζέκαηα απηά θξαηηθνχ θνξέα.
Μέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο επί ηνπ ζεκείνπ απηνχ απφθαζεο ε Δπηηξνπή νκφθσλα έθξηλε φηη ε
επηθνηλσλία κπνξεί λα ζπλερηζηεί σο έρεη.
2. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ «ηο Vitalia δουιεύεη καδί κε ηολ οργαληζκό ζου. Βοεζάεη ηελ θαιή
ιεηηουργία ηου εληέρου θαη ζυκβάιιεη ζηελ πεπηηθή ευθορία» ε Δπηηξνπή νκφθσλα έθξηλε φηη απφ ηα
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ηεθκεξηψζεθε επαξθψο φηη νη επηθαινχκελεο δξάζεηο πξνέξρνληαη
απφ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, αθνχ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ δελ
αθνξνχζαλ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο VITALIA.
Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ν παξαπάλσ ππφ θξίζε ηζρπξηζκφο είλαη πηζαλφ
λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, πξνζθξνχεη ζηα
άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο 3 εκεξψλ.
3. ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεσο «θούζθωκα» ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη δελ πξνζθξνχεη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, θαζψο είλαη κία θνηλή έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ
πεξηγξαθή κίαο ζηνκαρηθήο θαηάζηαζεο θαη ε ρξήζε ηεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα απνηειεί
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ελφο δηαθεκηδφκελνπ.
4. Αλαθνξηθά κε ηε θξάζε «πεπηηθή ευθορία» ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε αθ’ ελφο φηη δελ
πξφθεηηαη γηα κία επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε έθθξαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αθ’ εηέξνπ φηη ελέρεη
ζηνηρεία δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο απνηειεί ηελ απφδνζε ζηα ειιεληθά ηνπ αγγιηθνχ φξνπ «digestive
discomfort».
Καηά ζπλέπεηα θαη δεδνκέλνπ φηη ηνλ φξν «πεπηηθή ευθορία» ρξεζηκνπνίεζε πξνγελέζηεξα ζηε
δηαθεκηζηηθή ηνπ επηθνηλσλία ην πξντφλ ACTIVIA, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε φηη ζην
ζεκείν απηφ ε επηθνηλσλία VITALIA πξνζθξνχεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί
αλαιφγσο εληφο 3 εκεξψλ.
5. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή νκφθσλα έθξηλε φηη ν ηξφπνο απφδνζεο ησλ νπηηθψλ παξαζηάζεσλ /
γξαθηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην demo ηεο πξντνληηθήο δξάζεο ηνπ VITALIA πξνζνκνηάδεη ηδηαίηεξα κε
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απηφλ ηεο επηθνηλσλίαο ACTIVIA, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο παξαπιάλεζεο /
ζχγρπζεο κέξνπο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ζην ζεκείν απηφ ε Δπηθνηλσλία πξνζθξνχεη
ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο 3 εκεξψλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο.

