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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 θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Καηαξράο ε Δπηηξνπή, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ ΔΔ, νκόθσλα απνθάζηζε
όηη δελ ηίζεηαη ζέκα θσιύκαηνο σο πξνο ηε δηθαηνδνζία ηεο δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή
εθθξεκόηεηα ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζύλε.
Α. ρεηηθά κε ηε δηαηύπσζε «η RUECKERT … είναι ιδιοκηήηπια και παπαγωγόρ …» ε Δπηηξνπή έθξηλε
όηη αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη παξαζθεπαζηήο ηνπ πξντόληνο είλαη κηα ηξίηε εηαηξεία (SWISS
CAPS), ε εηαηξεία RUECKERT κπνξεί λα δειώλεη παξαγσγόο ρσξίο λα ηίζεηαη ζέκα παξαπιάλεζεο
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ηνπ θαηαλαισηή αθνύ είλαη ε ηδηνθηήηξηα ηνπ πξντόληνο θαη γηα ινγαξηαζκό απηήο ε εηαηξεία SWISS
CAPS ην παξαζθεπάδεη.
πλεπώο, ζην ζεκείν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη δελ πξνθύπηεη παξαβίαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Β. ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «μόνο ηο όνομα άλλαξε» θαη «ηο ζςμπλήπωμα διαηποθήρ VITAL
μεηονομάζεηαι ζε IMMUVIT» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη απνδίδνπλ ρσξίο λα δπζθεκνύλ ή λα
εθκεηαιιεύνληαη αζέκηηα ην ζήκα VITAL ην πξαγκαηηθό γεγνλόο όηη ηα ζπγθεθξηκέλα παξαζθεπάζκαηα
πνπ κέρξη πξόηηλνο θπθινθνξνύζαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά κε ην όλνκα VITAL κπνξεί ηώξα λα ηα
πξνκεζεπηεί ν θαηαλαισηήο κε ην όλνκα IMMUVIT.
Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη παξαπάλσ ππό θξίζε ηζρπξηζκνί δελ
πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Γ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «… πποζοσή ζηιρ απομιμήζειρ» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη πηζαλό
λα δεκηνπξγήζεη αδηθαηνιόγεηα ακθηβνιίεο ζηνλ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε πξντόλ θέξεη
ην όλνκα VITAL θαη κε απηό ηνλ ηξόπν ζπληζηά απαμίσζε ζπλνιηθά ηνπ brand VITAL.
Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζην
άξζξν 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπεη ν
Καλνληζκόο αλά κέζν.
Γ. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ηο VITAL έπσεηαι ζηην Ελλάδα ωρ IMMUVIT» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη έλα πξντόλ πνπ θπθινθνξεί εθηόο Διιάδαο κε ην
όλνκα VITAL δηαηίζεηαη πιένλ θαη ζηε ρώξα καο κε ηελ νλνκαζία IMMUVIT, γεγνλόο πνπ δελ ηζρύεη.
Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπεη
ν Καλνληζκόο αλά κέζν.

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
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Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

