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ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

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.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ε εγθαινύκελε πιεπξά DIAMANT Α.Δ. δελ πξνζθόκηζε θαλέλα ζηνηρείν γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκώλ πνπ δηαηππώλνληαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο επηθνηλσλίεο ηνπ πξντόληνο LARA
EXCEL WASH BALL, ζην ζύλνιό ηνπο.
Καηόπηλ απηνύ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη όινη νη ηζρπξηζκνί πνπ αθνξνύλ:
▪ ζε απνηειεζκαηηθόηεηα (θαζαξηζηηθή δξάζε)
▪ ζε αληηκηθξνβηαθή / αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε
▪ ζε ππναιιεξγηθή ηδηόηεηα
▪ ζε επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά (λαλνηερλνινγία θιπ.)
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▪ ζε νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
▪ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
▪ ζε ζύγθξηζε ζε ζρέζε κε άιια πξντόληα
δελ ηεθκεξηώζεθαλ.
πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη ππό έιεγρν επηθνηλσλίεο είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ
ζε παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 3, 5, 6, 8, 11 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη
πξέπεη άκεζα λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο.
Καζόηη ζύκθσλα κε δήισζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο εγθαινπκέλεο εηαηξείαο – δηα ηεο εθπξνζώπνπ
ηεο – νη επηθνηλσλίεο απηέο έρνπλ ήδε δηαθνπεί, ε Δπηηξνπή δηεπθξηλίδεη όηη δελ κπνξνύλ λα
πξνβιεζνύλ εθ λένπ, ρσξίο ηηο απαηηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο.

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 έτει 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.

