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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 απηεπάγγειηε
αίηεζε ειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
1. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ε εγθαινύκελε πιεπξά δήισζε όηη αλαζηέιιεη άκεζα θάζε
επηθνηλσληαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξά ζην πξντόλ LIPOTOX DIETARY.
Δπίζεο δήισζε όηη ηπρόλ κειινληηθή επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο απηνύ ζα ππνβιεζεί γηα πξνέγθξηζε
ζην ΔΔ, πξηλ από ηελ πξνβνιή / δεκνζίεπζή ηεο.
Καηόπηλ απηνύ ε Δπηηξνπή δελ αμηνιόγεζε ηελ ελ ιόγσ επηθνηλσλία θαη ζεσξεί δεδνκέλν όηη
δηαθόπηεηαη άκεζα θάζε κνξθή δηαθεκηζηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ πξντόληνο LIPOTOX DIETARY.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ έλλνηα ηεο δηαθεκηζηηθήο επηθνηλσλίαο, κε βάζε ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
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Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ ε ηζηνζειίδα θαζώο θαη ηα δηαθεκηζηηθά
κελύκαηα επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντόλησλ.
2. Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο LIPOTOX EXTREME 7DAY ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο
ππ’ όςηλ ηεο:
α. όηη ην πξντόλ απηό έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ΔΟΦ σο ηξόθηκν κεησκέλσλ ζεξκίδσλ γηα απώιεηα
βάξνπο (ή αιιηώο επηθνπξηθό αδπλαηίζκαηνο) – ζύκθσλα κε έγγξαθν πνπ πξνζθνκίζζεθε ,
β. όηη θαηά δήισζε ηεο εγθαινπκέλεο ε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο LIPOTOX EXTREME 7DAY είλαη
ζύκθσλε κε όζα πξνβιέπνληαη από ηελ Οδεγία 96/8/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα ηξόθηκα εηδηθήο δηαηξνθήο πνπ
πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δίαηηεο κεησκέλσλ ζεξκίδσλ γηα απώιεηα βάξνπο θαη εηδηθόηεξα
ζρεηηθά κε ηα πξντόληα πνπ ππνθαζηζηνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα γεύκαηα,
γ. όηη ε European Food Safety Authority (EFSA) ζηε δεκνζηεπκέλε επηζηεκνληθή άπνςε ηεο γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ ηζρπξηζκώλ πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ππνθαηάζηαηα γεύκαηνο δειώλεη όηη ην
απνηέιεζκα από ηε ρξήζε ππνθαηάζηαησλ γεπκάησλ είλαη «αζθαλήρ, αποηελεζμαηική και ςγιεινή
απώλεια βάποςρ, ζημανηικόηεπη απώλεια βάποςρ ζε ζύγκπιζη με ηον παπαδοζιακό ςπολογιζμό ηων
θεπμίδων». εκεηώλεηαη όηη ε δήισζε ηεο EFSA δελ αθνξά ζε θαλέλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ,
πξνθαλώο νύηε θαη ζην LIPOTOX EXTREME 7DAY,
δ. όηη ε πξναλαθεξζείζα επηζηεκνληθή άπνςε ηεο EFSA απνηέιεζε ην κνλαδηθό ζηνηρείν πνπ
πξνζθνκίζζεθε από ηελ εγθαινπκέλε πξνο ηεθκεξίσζε ησλ ηζρπξηζκώλ πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ
επηθνηλσλία ηεο,
θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε άπνςε όηη νη ηζρπξηζκνί πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο
LIPOTOX EXTREME 7DAY ζην ζύλνιν ηνπο δελ ηεθκεξηώζεθαλ, κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε
παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο,
πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 1, 3, 5, 6, 8 θαη 15 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο
άκεζα.
πγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή απνθάζηζε όηη δελ ηεθκεξηώζεθαλ θαη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ:
I. ε δηαηύπσζε «έκηακηη ενημέπωζη», θαζώο θαη θάζε άιιε κε ην ίδην λόεκα,
II. νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε «κλινική μελέηη», «επιζηημονική ανακάλςψη», «αποδεδειγμένη
θόπμοςλα», «επιζηημονικέρ επιηποπέρ» θαζώο θαη θάζε άιιε κε ην ίδην λόεκα,
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III. νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε δξάζε θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο, όπσο (ελδεηθηηθά)
«αληθινά αποηελέζμαηα», «βοηθά ηο ζώμα να παπάγει οπμόνερ για ηην καύζη ηος λίποςρ»,
«…ξεκλειδώνοςν ηο μςζηικό για ηην απώλεια βάποςρ», «αξιόπιζηη και αζθαλήρ formula
αδςναηίζμαηορ», θαζώο θαη θάζε άιιε κε ην ίδην λόεκα,
IV.

νπνηαδήπνηε

ρξήζε

ζπκβόισλ,

όπσο

ηεο

EFSA,

ή

αλαθνξέο

όπσο

«δπαζηική

θόπμοςλα…εγκεκπιμένη από ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη», πνπ ππνλνεί ηελ έγθξηζε ηνπ πξντόληνο από
αξκόδηεο αξρέο.
Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΟΦ (όπσο δηαηππώλνληαη ζην κε αξηζκ. πξση.
68154/8.10.2010 έγγξαθό ηνπ) ζρεηηθά κε ηηο θαηά παξάβαζε ηνπ λόκνπ αλαθνξέο ζηελ ηαρύηεηα θαη
ηελ έθηαζε απώιεηαο βάξνπο θαη ζηε ζύζηαζε ηνπ πξντόληνο από γηαηξνύο, πνπ εμαθνινπζνύλ λα
εκθαλίδνληαη ζηε ζπζθεπαζία (άξζξν 1 ηνπ ΔΚΓ-Δ).
Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε αλαθνξά ζηνλ αξηζκό γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο
ζηνλ ΔΟΦ (πνπ δελ ζπλεπάγεηαη θαλελόο είδνπο έγθξηζε από ηνλ ΔΟΦ), κε ηηο θξάζεηο «ηο πποϊόν …
με απιθμό κςκλοθοπίαρ (α.π. ΕΟΦ) 11533 …» θαη «ΕΟΦ απ. 11533» δελ θαζηζηά ζαθέο όηη αθνξά
ζηνλ αξηζκό γλσζηνπνίεζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη πξόθεηηαη γηα
αξηζκό άδεηαο θπθινθνξίαο, αξηζκό έγθξηζεο θιπ.(άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ).
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη
επδηάθξηηα θαη κε ζαθήλεηα όηη πξόθεηηαη πεξί ππνθαηάζηαηνπ γεύκαηνο γηα ηελ απώιεηα βάξνπο,
θαζώο απηό απνηειεί ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ θαηαλαισηή, πνπ πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή γηα
ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ (άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ).
Σέινο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνηεκέλε ή λέα επηθνηλσλία γηα ην
πξντόλ LIPOTOX EXTREME 7DAY πξέπεη λα ηεο ππνβιεζεί γηα έγθξηζε πξηλ ηε κεηάδνζή ηεο.
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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 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.

