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ΔΓΔΔ - ΓΔ – ΔΡ

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.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «η απίθανη γεύζη ηης FANTA αναδείτθηκε Νο1 από ηοσς
Έλληνες καηαναλωηές» ε Δπηηξνπή νκόθσλα επηθπξώλεη ηελ απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δπηηξνπήο.
Δπηπιένλ, έθξηλε όηη ε πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε ηεο θξάζεο σο «η απίθανη γεύζη ηης
FANTA αναδείτθηκε Νο1 από Έλληνες καηαναλωηές» δε δηαθνξνπνηεί επαξθώο νύηε ην
λόεκα, νύηε ηελ ηειηθή εληύπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη γηα ην ιόγν απηό δελ είλαη απνδεθηή
από ηελ Δπηηξνπή.
2. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο θξάζεο «με … τσμό … πορηοκαλιών» ζηελ ηειενπηηθή
επηθνηλσλία, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη δεδνκέλνπ όηη ε πνξηνθαιάδα FANTA παξαζθεπάδεηαη
κεηαμύ άιισλ από ζπκππθλσκέλν ρπκό πνξηνθαιηνύ, ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο παξαπιαλά
σο πξνο ηε ζύλζεζε θαη ηηο ηδηόηεηεο θαζώο, εζθαικέλα απνδίδεη ζην δηαθεκηδόκελν πξντόλ
αμίεο θπζηθνύ ρπκνύ πνξηνθαιηνύ θαη θαηά ηνύην ε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή νκόθσλα
επηθπξώλεη ηελ απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο.
3. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε «περιζζόηερη FANTA θσζικά» απνηειεί δηαθεκηζηηθή
έθθξαζε εληόο ησλ νξίσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, πνπ δελ νδεγεί ζε παξαπιάλεζε
θαη σο εθ ηνύηνπ νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

