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Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό
Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ
αίηεζε επαλειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
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Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα εθθξάδεη ηελ θαηαξρήλ άπνςε όηη ε ηεθκεξίσζε δηαθεκηζηηθώλ
ηζρπξηζκώλ δελ κπνξεί λα ζπλάγεηαη από δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο, αιιά απαηηνύληαη
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο / απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πνπ λα απνδεηθλύνπλ επζέσο ηα επηθαινύκελα.
Δπί ησλ ππό θξίζε ηζρπξηζκώλ:
«γρήγορο θσζικό μαύριζμα & προζηαζία» θαη
«η ζύνθεζή ηοσ με θσηικά εκτσλίζμαηα ποσ διεγείροσν ηην παραγωγή μελανίνης ταρίζει
θσζικό και ομοιόμορθο μαύριζμα»
ε Δπηηξνπή νκόθσλα θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη νη ηζρπξηζκνί απηνί ηεθκεξηώλνληαη από ηα
πξνζθνκηζζέληα θαη παξνπζηαζζέληα ζηνηρεία, κε βάζε ην ζπζηαηηθό θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά
ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζύλζεζε, θαη όηη απιά απνδίδνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ δηαθεκηδόκελνπ
πξντόληνο, ρσξίο λα είλαη ζπγθξηηηθνί.
Καηά ζπλέπεηα δελ πηζαλνινγείηαη παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη δελ ηίζεηαη ζέκα
παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό «επιηατύνει ηο θσζικό μαύριζμα ηης επιδερμίδας» ε Δπηηξνπή
νκόθσλα έθξηλε όηη από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο ε
επηθαινύκελε βειηίσζε ηνπ ρξόλνπ καπξίζκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο (ζε ζύγθξηζε κε
ηε κε ρξήζε ηνπ) θαη επνκέλσο είλαη πηζαλό λα πξνθιεζνύλ ζηνλ θαηαλαισηή εζθαικέλεο
εληππώζεηο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο.
Γηα ην ιόγν απηό νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην παξαπάλσ ζεκείν ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 5 & 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο.
Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ θαη ηελ
πεξηνξηζκέλε επηθνηλσληαθή βαξύηεηα πνπ θέξεη ζηελ παξνύζα θάζε (κε ηελ αλαθνξά ηνπ
κόλν ζηε ζπζθεπαζία) θαζώο θαη ηνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο ζε ζρέζε κε ηελ
εκπνξηθόηεηα ηνπ πξντόληνο, απνθάζηζε όηη ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε εηδηθά επί ηεο
ζπζθεπαζίαο κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα εθαξκνζηεί από ηελ επόκελε παξαγσγή ηεο θαη
πάλησο κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
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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.

